
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Detoxen? 
Via onze voeding, de lucht en bodem krijgen we steeds meer giftige stoffen binnen. Daarnaast 
hebben we over het algemeen meer stress, dat er voor zorgt dat giftige stoffen vastgehouden 
worden. Om ons lichaam zoveel mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om elke dag goed te 
reinigen. 
Ook krijgen we snel tekorten in ons lichaam omdat de kwaliteit van ons voedsel minder is dan bv 50 
jaar geleden. Met toen vergeleken zitten er 25 tot 75 % minder voedingstoffen in ons voedsel. 
Dit komt o.a. door sneller willen verbouwen, door gebruik van kunstmest en door lang transport en 
opslag. De humus wordt door roofbouw steeds dunner, wat niet in de bodem zit, kan ook niet in ons 
voedsel. 
Sunrider heeft producten om het lichaam te helpen met ontgiften en beter te voeden waardoor het 
lichaam de kans krijg om balans te creëren. Dit detox programma legt meer de nadruk op detoxen, 
terwijl het lichaam tegelijkertijd ook beter wordt gevoed. 
Na deze 30 dagen is het aan te bevelen om met basisproducten door te gaan zoals: voeden 
balanceren en reinigen (Calli, Fortune Delight, Nuplus en Quinary). 

 

 

 

 

Keuze uit 3 programma’s  

 

 

 

SUNRIDER HELPT DE LEVENS EN GEZONDHEID VAN MENSEN TE VERBETEREN OVER DE HELE WERELD. 

Koosjer, halal, geen genetische manipulatie. 

SUNRIDER 
DETOX 
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Je hebt 2 mogelijkheden om producten aan te schaffen. 
 

1) Als Klant: je koopt de producten voor de volle verkoopprijs. Gratis inschrijven. 
2) Als IBO /onafhankelijk Sunrider distributeur: koop eenmalig een pakket á €112,15 

(inclusief BTW), dan koop je verder als klant met 20% korting en/of biedt het je de 
mogelijkheid om een extra inkomen te verdienen. In het pakket zitten o.a. 5 doosjes 
Fortune Delight kruidendrank. 

 

IBO  (Independent Business Owner) 
Business Pack Artnr Aantal Prijs 

Fortune Delight Business Pack 00216 1 € 112,15 

 

 

 

 

 

 

Voedingsproducten Artnr Aantal Prijs totaal 

Vitashake doos van 10 pakjes 10605 3  
 
 
 

Klant € 277,40 
(incl. BTW) 

 
IBO € 221,07 

(incl. BTW) 

Calli  doosje 10 zakjes 3 

 origineel 15005  

 munt 15025  

 kaneel 15015  

 nacht 15035  

Fortune Delight doosje 10 zakjes 3 

 origineel 15105  

citroen 15135  

kaneel 15115  

framboos 15145  

perzik 15125  

Fibertone 100 capsules  22061 1 

Sunbars doos van 10 10105 3 

Sunny Dew                                      15301 1 

Voedingsproducten Artnr Aantal Prijs totaal 

Vitashake doos van 10 pakjes 10605 3  
Klant € 264,89 

(incl. BTW) 

 
IBO € 224,63 

(incl. BTW) 

Fortune Delight doosje 10 zakjes 3 

 origineel 15105  

citroen 15135  

kaneel 15115  

framboos 15145  

perzik 15125  

Slimcaps 100 capsules 22031 1 

Sunny Dew 15301 1 

Sunbars doos van 10 10105 3 

REGULIERE DETOX 

DETOX LEVER 



 

 

Hoe te gebruiken. 

 
Vitashake:  Meng 1 zakje in een beker met vloeistof. Je kunt het in water of Fortune Delight doen, 
sap is ook goed (maar denk erom dat je niet teveel sap neemt i.v.m. de suiker), rijst- of 
amandelmelk is ook goed. 
Je kan het ook mengen met een fruit/groente smoothy en wat Sunny Dew. 
 
 
Fortune Delight:  Meng 1 zakje in 1 liter water. Het water mag niet heter dan 80 graden zijn. Kan 
koud of warm gedronken. 
 
 
Calli: Doe het zakje 5 minuten in 1 liter warm water van maximaal 80 graden. Kan daarna koud of 
warm worden gedronken. 
 
 
Sunny Dew:  neem zoveel als je lekker vindt bij de NuPlus, Fortune Delight of Calli drank. 
Een paar druppels is meestal genoeg. 
 
 
Sunbars: De Sunbar is gemaakt van super geconcentreerde kruidenvoeding. Ze bevatten veel 
vezels en eiwitten. Ze geven energie. De Sunbars onttrekken gif en vet uit de darmen en helpen 
bij de bloedsuikerregulatie. Het is belangrijk meteen na het eten van de reep, een beker water, 
Calli of Fortune Delight te drinken, zodat de Sunbar nog beter zijn werk kan doen. 
 
 
Fibertone:  Reinigt de darmen en verbetert de spijsvertering.  Tijdens elke maaltijd 1 of 2 capsules 
(niet op de nuchtere maag).  
 
 
Slimcaps: voeden, reinigen en versterken de lever, nieren en darmen. 1 tot 2 capsules per 
maaltijd. Rustig aan beginnen met 3 x 1, altijd in combinatie  met een Sunbar, zodat de darmen 
goed gevoed zijn. 

Voedingsproducten Artnr Aantal Prijs totaal 

Vitashake doos van 10 pakjes 10605 3  
Klant € 747,09 

(incl. BTW) 

 
IBO € 597,67 

(incl. BTW) 

Fortune Delight doosje 10 zakjes 3 

 origineel 15105  

citroen 15135  

kaneel 15115  

framboos 15145  

perzik 15125  

Fibertone100 capsules 22031 1 

Sunny Dew 15301 1 

Sunbars doos van 10 10105 3 

Electrosport 24055 3 

Evergreen 20325 3 

Vitafruit 00827 3 

Lifestream 20211 1 

KRACHTIGE DETOX  



Fibertone niet tegelijk met Slimcaps nemen dat kan te veel zijn! Dus programma met Fibertone of met 
Slimcaps. 
 
Electrosport: Mineraalrijk drankje vergemakkelijkt de assimilatie van voedingsstoffen, 
neutraliseert de negatieve effecten van vrije radicalen.  Elke dag 1 flesje in een beker water of in 
Fortune Delight oplossen. 
 
 
Evergreen: Reinigende werking op nieren en blaas, verwijdert toxine uit cellen.  
Elke dag 1 flesje in een beker water of in Fortune Delight oplossen. 
 
 
Vitafruit:  helpt het vernieuwen van spierweefsel en organen. De natuurlijke vitaminen in Vitafruit 
zijn antioxidanten die van groot belang zijn om ons te beschermen in een vervuild milieu. 
Elke dag 1 flesjes in beker water oplossen. Je kan de flesjes ook samen in bv 1 liter water of Fortune 
Delight doen. 
 
 
Lifestream: Ondersteunt de bloedomloop, de lymfecirculatie en de afvoer van afvalstoffen naar 
nieren en blaas. Elke dag 3 capsules. 
 

Vragen 
 
1. Wat is je gezondheidsniveau? _______% 
2. Wat voor niveau wil je bereiken? _______% 
3. Wil je verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid?   Ja/Nee 
4. Voor maximaal succes wil je dan: 

a. Minder koffie drinken? _______ 
b. Stoppen of verminderen van junk food?  _______ 
c. Zo min mogelijk suiker nemen? _______ 
d. Verminderen of stoppen met sterk bewerkt voedsel? _______ 
e. Bewegen 3 x 30 minuten per week? _______ 
f. Meer groente en fruit eten? _______ 

 
 

 

Bij deelname aan een van de detox-programma’s krijg je van elk product 

uitgebreide informatie over werking en gebruik. 


