WEST-EUROPA

PRODUCT CATALOGUS

WIE WIJ ZIJN
We zijn een bedrijf van wereldklasse dat de beste, op kruiden gebaseerde producten
vervaardigt. Het is ons doel een positieve bijdrage te leveren aan de wereld door middel
van voeding en om mensen te inspireren een leven te leiden dat wordt gekenmerkt door
evenwicht, authenticiteit en welzijn.
Onze visie: het bevorderen van een cultuur waarin mogelijkheden centraal staan zodat
mensen overal ter wereld het gevoel hebben dat ze het status quo kunnen doorbreken,
nieuwe grenzen op kunnen zoeken en hun eigen pad naar succes kunnen uitstippelen.
We zijn ervan overtuigd dat investeren in het holistische welzijn van mensen ertoe leidt dat
iedereen het maximale uit zijn leven kan halen. Daarom zetten wij ons in om persoonlijke en
professionele welvaart en een gezonde levensstijl te bevorderen.

ONZE WAARDEN
We beschermen de ware natuur van ingrediënten zodat onze producten de
I N T E G R I T E I T voedingskracht ervan volledig benutten. Op die manier zijn we in staat het algehele
welzijn van gezinnen en gemeenschappen overal ter wereld te bevorderen.
We verbinden de intelligentie van moeder natuur met het intellect van onze moderne
V E R N I E U W I N G technologie, opdat ze elkaar aanvullen en niet met elkaar conflicteren.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen succes in zich heeft en zetten ons in om iedere
persoon de mogelijkheid te bieden een onafhankelijk en welvarend leven te leiden.

H A R M O N I E Wij zijn altijd op zoek naar balans — in ons leven en in ons lichaam — en doen er alles
aan om mensen te helpen een volledig en vredig leven te leiden.

V E R B O N D E N H E I D We geloven in de rotsvaste verbindingen in onszelf met de mensen om ons heen,
onze directe omgeving, en het universum.

W I J S H E I D Al onze beslissingen komen voort uit compassie voor mensen en de zorg voor onze
toekomst en we zetten onze gedeelde kennis in voor het grotere goed.

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

Dr. Oi-Lin Chen, Oprichter & Directeur. Dr. Tei-Fu Chen, Oprichter & Voorzitter van het bestuur.

Geworteld in traditie,
Vooruitgang door vernieuwing
Ons bedrijf is opgericht door Dr. Tei-Fu Chen, een wereldwijd
gerenommeerd kruidendeskundige met een universitaire
achtergrond op het gebied van farmacie, en zijn echtgenote Dr. OiLin Chen, een erkende arts.
Hun opmerkelijke reis begon echter al veel eerder, in Taiwan, het
thuisland van Tei-Fu. Daar leerde zijn grootvader hem dat kruiden
meer dan alleen voedzame eigenschappen bevatten: het zijn
traditionele geneesmiddelen!
Als kind was Tei-Fu vaak ziek en daarom gebruikte zijn grootvader
vele recepten om hem beter te maken en zijn gezondheid
te verbeteren. Al deze recepten waren het resultaat van
eeuwenoude kruidenremedies. De remedies waren zo krachtig
dat Tei-Fu een levenslange passie ontwikkelde voor Chinese
kruidenfilosofie. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich dan ook
in de kruidenleer en scheikunde. In diezelfde periode trouwde
hij een getalenteerde studente medische wetenschappen uit
Hongkong, Dr. Oi-Lin Chen.
Momenteel zijn Dr. Oi-Lin Chen, in het Westen opgeleid tot arts
en de huidige directeur van Sunrider, Dr. Tei-Fu Chen, visionair
ondernemer, en hun vijf kinderen allemaal actieve bestuurders
van Sunrider; een wereldwijde onderneming die actief is in bijna
50 landen en gebieden, met duizenden aangesloten zelfstandig
ondernemers (IBO's) en franchisevestigingen overal ter wereld.
MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

Dr. Tei-Fu Chen volgt zijn levenslange passie
voor de kruidenleer.
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WAAROM SUNRIDER

WAT SUNRIDER ANDERS MAAKT
Op basis van de ervaring van de eigenaar worden de voedingsproducten van Sunrider® samengesteld uit unieke combinaties
van kruiden en natuurlijke voedingsmiddelen op basis van een gepatenteerd extractie- en concentratieproces, teneinde een
superieure potentie en absorptie van voedingsstoffen te garanderen.

BEGINSEL 1:
PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De producten van Sunrider® worden
vervaardigd op basis van de Philosophy
of Regeneration®, oftewel de
regeneratiefilosofie, het beginsel van het op
de juiste manier voeden (yin) en reinigen
(yang) van de vijf systemen in het lichaam
met behulp van de juiste combinatie van
voedingsstoffen, om een goede balans te
bevorderen en zodoende een optimale
gezondheid te realiseren. Ons doel is niet het
genezen van ziektes, maar het bevorderen
van een optimale gezondheid. Ons lichaam
is gezond wanneer alle vijf systemen in
evenwicht zijn.

INNOVATIE
HORMONEN
VUUR

VOEDEN

+

REINIGEN
= EVENWICHT

WEERSTAND
HOUT

SPIJSVERTERING
AARDE
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LUCHTWEGEN
METAAL

BLOEDSOMLOOP
WATER

Elk lichaamssysteem heeft een eigen kleur en element.

INTELLECT
Vanaf het allereerste
begin wordt het succes
van Sunrider bepaald
door intern onderzoek
en ontwikkeling, én ons
belangrijkste streven:
jouw gezondheid en
welzijn.

BEGINSEL 2:
VOEDING, GEEN CHEMICALIËN
Ons lichaam zit zo in elkaar dat het
voedingsmiddelen als voeding herkent,
niet kunstmatige vitaminen en andere
kunstmatig verwerkte voedingsmiddelen.
Om de opname van voedingsstoffen in het
lichaam te optimaliseren, maakt Sunrider
alleen gebruik van geconcentreerde
voedingsstoffen uit natuurlijke,
onverwerkte voeding en geavanceerde
technologieën om de lijnstructuren ervan
te kunnen behouden.

De producten van Sunrider® worden vervaardigd met
eerlijke, natuurlijke voeding.

BEGINSEL 3:
UITEENLOPENDE INGREDIËNTEN
Er bestaat niet zoiets als het perfecte
voedingsmiddel of ingrediënt. Een teveel
of tekort aan een bepaald type voeding
kan het lichaam uit evenwicht brengen.
Omdat er geen ingrediënt bestaat dat alles
kan, heeft ons lichaam uiteenlopende
voedingsmiddelen en -stoffen nodig om
optimaal gezond te blijven. De producten
van Sunrider vormen hierbij een
belangrijke bron.

Ons lichaam is te complex voor één enkele oplossing.

SUPER
CONCENTRATIE
Alle producten van
Sunrider® zijn zeer
geconcentreerd en
speciaal samengesteld
om jouw tekort aan
voedingsstoffen aan
te vullen. Bovendien
bevatten ze geen GGO's,
bestrijdingsmiddelen of
chemicaliën.
eigen ervaringsdeskundige formule
productie in eigen
beheer
met koosjercertificaat

BEGINSEL 4:
EXPERTS OP HET GEBIED VAN
FORMULES EN CONCENTRATIES
Dr. Tei-Fu Chen is een wereldbekende
kruidendeskundige met een universitaire
farmaceutische opleiding. Zijn echtgenote,
Dr. Oi-Lin Chen, is arts. Samen met hun
zoons Dr. Reuben Chen, eveneens arts, en
Eric Chen, organisch chemicus, beheren
zij het onderzoek voor en de ontwikkeling
en vervaardiging van ieder product van
Sunrider® .

Wij zijn eigenaar van de
meest geavanceerde
machines die in de
farmaceutische industrie
worden toegepast.
Deze machines hebben
wij volledig aangepast
aan onze precieze
standaarden voor
productconcentraties,
effectiviteit en veiligheid.

met halalcertificaat

gemaakt met
natuurlijke
ingrediënten
Dr. Tei-Fu Chen

geen ggo's
ecologisch

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA
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WAAROM SUNRIDER

ERVARINGSDESKUNDIGE
EIGENAARS
Bij Sunrider wordt het Oosten en Westen met
traditie en technologie gecombineerd en in
evenwicht gebracht vanuit de ervaring en
deskundigheid van de oprichters; experts op het
gebied van gezondheid, voeding, en wetenschap.
In samenwerking met zijn ouders zet Dr. Reuben
Chen zijn achtergrond in voor de ontwikkeling
van het bedrijf en helpt hij bij het samenstellen
van nieuwe producten, terwijl zijn broer Eric
Chen alle facetten van de productielocaties in
Los Angeles beheert.
Met deze multi-generationele deskundigheid
geven zij leiding aan een team wetenschappers
dat alle producten van Sunrider® ontwikkelt en
vervaardigt.

Eric Chen
Vicevoorzitter Productie

Reuben Chen, MD
Vicevoorzitter
Bedrijfsontwikkeling

Sunny Beutler
Vicevoorzitter
Operationele activiteiten

Wendy Teng
Vicevoorzitter Marketing

Jonathan Chen
Vicevoorzitter IT

Sunrider is een familiebedrijf en we streven ernaar de beste producten ter wereld te ontwikkelen.
Wij zijn trots op ons succes, maar staan wel met beide voeten op de grond. De voortdurende
vernieuwing van onze producten en technologieën staat voorop. Zo zorgen we ervoor dat
Sunrider het bedrijf van vandaag én van de toekomstige generaties blijft.

In onze productielocatie in Los Angeles staan de meest geavanceerde machines die in de farmaceutische industrie worden toegepast. Ze zijn volledig
aangepast om te voldoen aan onze veeleisende normen met betrekking tot de concentratie, effectiviteit en veiligheid van onze producten.

EIGEN PRODUCTIE
Sunrider bezit en runt acht supermoderne productielocaties wereldwijd. Samen bestrijken ze meer dan 185.000 vierkante
meter. Dankzij onze eigen locaties, waaronder scheikundige en microbiologie-laboratoria, beheersen we ieder aspect van ons
productieproces; van de verbouwing en selectie van onze natuurlijke ingrediënten, tot de samenstelling van de producten en
het verpakken ervan. Geen enkel proces binnen onze productielijn wordt uitbesteed — heel bijzonder in deze sector.
Omdat wij de kwaliteitscontrole van ons productieproces van begin tot eind beheersen, kunnen wij de integriteit,
veiligheid en uitzonderlijke kwaliteit van ieder product van Sunrider® garanderen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in onze
productiefaciliteit in Los Angeles. Hier overtreffen wij voortdurend de goede productiemethoden (GMP) die door de Food &
Drug Administration (FDA) worden geëist.

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA
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ONS PROCES STAP VOOR STAP
Het ultra-exacte productieproces van Sunrider onderscheidt onze producten van die van de concurrentie.

STAP 1. REINIGEN

STAP 2. MALEN

STAP 5. CONCENTREREN

STAP 4. EXTRAHEREN

SPRAY DRY

STAP 6. FLO-COATEN

STAP 3. SAMENSTELLEN

SPRAY DRY GLATT

STAP 7. SPROEI DROGEN

STAP 8. VERPAKKEN

TECHNOLOGIE ALS HANDELSGEHEIM
Het productieproces van Sunrider is ons handelsgeheim. Met dit proces extraheren en concentreren wij alle
heilzame voedingsstoffen uit kruiden. Zonder concentratie zou je heel veel van een voedingsmiddel moeten
consumeren om van de goede eigenschappen te kunnen profiteren.

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

Onze passie voor gezondheid wordt
weerspiegeld in onze passie voor de mens

KRUIDEN
INNOVATIE

KRUIDENDRANKEN

IR
ULA
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T
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CALLI®

Moderne superthee
Onze unieke concentratiemethode verbetert de vrijgave van
thee-catechinen, antioxidanten, en bioflavonoïden op een
manier die niet mogelijk is bij het traditionele maalproces.
• Zeer smaakvol en rijk aan voedingsstoffen
• Verkrijgbaar in drie heerlijke smaken:
zwarte thee, muntthee, en kaneelthee
• Zonder toegevoegde chemicaliën of cafeïne
• Natuurlijke formule
10 zakjes van 2,5 g
#15005 Zwart
#15025 Munt
#15015 Kaneel

60 zakjes van 2,5 g
#15009 Zwart
#15029 Munt
#15019 Kaneel

CALLI® AVOND
Eén theezakje met deze natuurlijke samenstelling
staat garant voor een ontspannen avond. Bevat
geen toegevoegde chemicaliën of cafeïne.
10 zakjes van 2,5 g
#15035 Avond

60 zakjes van 2,5 g
#15039 Avond

FORTUNE DELIGHT®
Drank rijk aan antioxidanten

Natuurlijk verkregen antioxidanten ondersteunen
het neutraliseren van vrije radicalen.
• Samengesteld uit geconcentreerde kruidenextracten
• Met natuurlijk verkregen antioxidanten
• Ontwikkeld om het lichaam te reinigenen
en te voeden van binnenuit
10 sachets van 3 g
#15105 Origineel
#15135 Citroen
#15115 Kaneel
#15145 Framboos
#15125 Perzik

60 sachets van 3 g
#15109 Origineel
#15139 Citroen
#15119 Kaneel
#15149 Framboos
#15129 Perzik

10 sachets van 20 g
#15102
#15122

Origineel
Perzik
POPU
L AIR
PROD
UCT

SUNRIDER VITAFRUIT®

SUNNYDEW®

Sunrider VitaFruit is een
natuurlijk concentraat
samengesteld vanuit een
slimme mix van exotische
kruidenvruchten met bekende
gezondheidsvoordelen.

SunnyDew® bevat geen suiker,
koolhydraten of calorieën. Voor een
heerlijke zoete smaak, met behoud van
een gezond voedingspatroon. Met deze
ultra-gefilterde mix van steviablad en
chrysant voeg je een natuurlijke smaak
toe aan dranken en gerechten.

#00827 10 flesjes van 15 ml.

#15301 30 ml.

Uiterlijke schoonheid
komt van binnenuit
®

Gezonde smaakversterker

STEVIA, EEN KRUID DAT VAN NATURE ZOET IS
In 1982 was Sunrider een van de eerste bedrijven die stevia introduceerde op de markt. In 1995
werd het verzoekschrift dat Sunrider indiende bij de FDA goedgekeurd: vanaf dat moment
werd het importverbod op het extract van steviabladeren opgeheven. Met het toepassen
van stevia was Sunrider onder leiding van Dr. Chen een vroege innovator en pionier.
MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM
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VOEDING OP BASIS VAN KRUIDEN

Iedere dag
geniet ik van
mijn shake.
Erica H.

New Mexico, USA

Beoordeling

VITASHAKE®

Natuurlijk superpoeder & maaltijdvervanger
VitaShake® stilt de honger en geeft je lichaam energie met
geconcentreerde en natuurlijke voedingsstoffen zoals
vitaminen, mineralen en antioxidanten.
• Zonder chemicaliën en GGO's
• Samengesteld voor een optimale biologische
beschikbaarheid van voedingsstoffen
• Ideaal voor mensen op dieet en zij die vaak onderweg zijn
• Eenvoudig te bereiden, licht verteerbaar
10 sachets van 25 g
#10605
#10615

Chocola
Aardbei*

N
NIEEUW
W

Beide smaken bevatten sojabonen. De smaak chocolade bevat melk.
* NIEUW product - mogelijk nog niet overal verkrijgbaar.

IR
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POP
T
C
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VITADOPHILUS®

Ondersteunt een gezonde spijsvertering
Dit probiotische supplement heeft een heerlijke smaak
en ondersteunt een gezonde spijsvertering en het
immuunsysteem, voor een optimale algehele gezondheid.**
• Ondersteunt een evenwichtige spijsvertering en verbetert het
immuunsysteem**
• Ondersteunt de darmflora en darmfunctie**
• Snel werkende gepatenteerde samenstelling met natuurlijke
POPUL
ingrediënten
AIR
P
RODU
• Natuurlijke smaak op basis van appel; kinderen zijn er gek op
CT
#10505 10 sachets van 3 g
* * Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Dit product is niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

VOEDING OP BASIS VAN KRUIDEN
OLPAIR
TU
POP
LECRT
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NUPLUS®

SUNNY DAYS®

Vul jouw tekort aan voedingsstoffen aan

Houd je adem zoet en suikervrij

NuPlus® is een smaakvolle, makkelijke manier om jouw
voedingsstoffenbalans op peil te brengen.
• Boordevol bioflavonoïden, antioxidanten, aminozuren en
fytonutriënten
• Snel en eenvoudig te bereiden. Het smaakt heerlijk en geeft je een
verzadigd gevoel
• Een gebalanceerde mix van complexe koolhydraten die snel in je
lichaam worden opgenomen
• Bevat geen samengestelde stoffen, conserveringsmiddelen of
toegevoegde zoetstoffen en vetten.
10 sachets van 15 g
#10005
#10015
#10025
#10035
#10045

Naturally Plain
Bessenmix™
Pina/banaan
Appel/kaneel
Simply Herbs™

60 sachets van 15 g
™

#10009
#10019
#10029
#10039
#10049
#00700

Naturally Plain™
Bessenmix™
Pina/banaan
Appel/kaneel
Simply Herbs™
Original

Alle smaken, behalve Original, bevatten sojabonen.

SUNBAR®

Eén hap en je bent verkocht en verknocht.
Deze reep bevat natuurlijke ingrediënten
en vormt een stevige bron van complexe
koolhydraten, vezels en eiwitten.
• Reinigende antioxidanten
• Ondersteunt complexe koolhydraten
• Goede bron van vezels
• Eiwit uit niet genetisch gemodificeerde soja
10 stuks van 30 g.
#10105
#10115

Fruit
Chocolade

Elke smaak kan noten, tarwe en sojabonen bevatten.
De smaak Chocolade bevat melk.

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

Spannende date? Sollicitatiegesprek?
Belangrijke vergadering? De dragees van
Sunny Days® zijn speciaal gemaakt voor
die momenten waarop je snel een frisse
adem moet hebben. Suiker- en glutenvrij,
zonder conserveringsmiddelen, gelatine
en andere dierlijke bijproducten.
#10406 6 blikjes van 60 g.
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KRUIDENSUPPLEMENTEN

QUINARY®

Voedt en reinigt
Een handige manier om de vijf lichaamssystemen
in evenwicht te houden.*
• Voedt en reinigt je immuunsysteem, spijsverterings- en
ademhalingsstelsel, bloedsomloop en hormoonstelsel.*
• Bevordert een optimale gezondheid
• Spreekt alle lichaamssystemen tegelijk én individueel aan*
#20001 100 capsules per flesje
#20005 10 sachets (poeder) van 5 g
#20009 60 sachets (poeder) van 5 g

Verbeter je ademhaling,
voel je in balans
Het supplement Conco®
is ontwikkeld om het
ademhalingsstelsel
in ons lichaam aan te
spreken met kruiden
behorende tot het
element 'metaal'.*
#20201 100
capsules per flesje

ALPHA 20C®

PRIME AGAIN®

ASSIMILAID®

Breng je vijf lichaamssystemen Ondersteunt jouw immuunsysteem*
in evenwicht*
Ons supplement Alpha 20C®
is ontwikkeld om de T-cellen
Liqui-Five® is een vloeibare
van ons immuunsysteem te
vorm van Quinary® en
voeden met kruiden behorende
bevat een indrukwekkende
tot het element 'hout'.*
mix van 50 kruiden, in
een samenstelling voor
#20101 100 capsules per flesje
een evenwichtige en
#20105 10 sachets (poeder) van 5 g
optimale gezondheid.
#20109 60 sachets (poeder) van 5 g
#20315 10 flesjes van 15 ml

airR
opUuLlAI
PPOPoducCtT
pr DU
PRO

CONCO®

LIQUI-FIVE®

LIFESTREAM®

Voor evenwicht en soepelheid

Houd je lichaam superfit

Het supplement Lifestream is ontwikkeld
om de bloedsomloop aan te spreken met
kruiden behorende tot het element 'water'.*

Het supplement Prime Again
voedt het hormoonstelsel
en brengt het in evenwicht
met kruiden behorende
tot het element 'vuur'.*

®

#20211

100 capsules per flesje

MEDEDELING: Dit product bevat zaad van de plant Cassia
Tora. Lees en volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Gebruik
dit product niet als je last hebt of krijgt van diarree, dunne
ontlasting of buikpijn, omdat het zaad van Cassia Tora
deze klachten kan verergeren en schadelijk kan zijn voor
je gezondheid. Raadpleeg een arts als je regelmatig last hebt
van diarree of indien je zwanger bent, borstvoeding geeft,
medicijnen gebruikt of een medische aandoening hebt.

®

#20231

100 capsules
per flesje

Breng je spijsverteringsstelsel
in balans met kruiden uit
het element 'aarde'
Het supplement Assimilaid®
is ontwikkeld om het
spijsverteringsstelsel van
het lichaam aan te spreken
met kruiden behorende tot
het element 'aarde', zodat
het lichaam snel en effectief
voeding verwerkt.*
#20221

100 capsules per flesje

* * Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Dit product is niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

KRUIDENSUPPLEMENTEN
GEZONDHEID BIJ MANNEN EN VROUWEN.

Verjong jezelf van binnenuit
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DR. CHEN®
MEN’S FORMULA®

OLPAIR
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R
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PRO

VEROS®

BELLA®

BEAUTY PEARL®

Deze supergeconcentreerde
Deze unieke formule is ontwikkeld kruidenformule is ontwikkeld
om een gezond libido te
om volwassen mannen een
ondersteunen en fysieke
veilige, natuurlijke manier
prestaties te verbeteren.*
te bieden om de prostaat en
urinewegen gezond te houden.*
#20271 50 capsules per flesje

De geconcentreerde
kruidenformule van Bella
helpt vrouwen door de fysieke
en geestelijke veranderingen
heen die vaak gepaard
gaan met de overgang.*

Deze unieke samenstelling
van ingrediënten voedt de
huid van binnenuit.

#20281

#20291

De natuurlijke energieopwekker

Zelfvertrouwen, welzijn

60 soft-gel
capsules per flesje

STEMMING & CONCENTRATIE.

Haal het beste uit jezelf

Lichaam en geest in evenwicht

Top is een uniek
kruidenconcentraat, ontwikkeld
om helder te kunnen
nadenken en de mentale
focus te verbeteren.*

Met Joi profiteer je van de
voordelen van een evenwicht
tussen lichaam en geest.

®

#20241

®

#20251

Voor balans, schoonheid en welzijn Jeugdige uitstraling

Het gebruik van Beauty Pearl® wordt afgeraden
tijdens de zwangerschap en menstruatieperiode.

#20301

28 pillen per houder

50 capsules per flesje

Verbeter je focus

JOI®

TOP®
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100 capsules
per flesje

100 capsules per flesje

ESE®

Voor natuurlijke kalmte
en concentratie
Dit kalmerende
kruidenconcentraat is
met name geschikt als
natuurlijke remedie tegen
angst, rusteloosheid,
slapeloosheid en stress.*
#20261

100 capsules
per flesje

SUNNY FRESH®
Verzacht en verkoel je
keel, verfris je mond

De honing- en loquatsiroop
op kruidenbasis van Sunrider
verzacht en verkoelt
onmiddellijk bij lichte keelpijn,
hoesten en irritatie.*
#20335

10 flesjes van 15 ml.

* * Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Dit product is niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM
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VITAMINEN & MINERALEN

Een tekort aan voedingsstoffen? De producten van Sunrider®
zorgen ervoor dat jij iedere dag voldoende vitaminen en
mineralen binnenkrijgt.
VITASPRAY® *

NIEUW

Een verfrissende stoot
vitaminen en mineralen
Iedere spray van dit speciaal samengestelde
kruidencomplex staat garant voor 200%
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
vitamine B12, in een vorm die makkelijk
wordt opgenomen door het lichaam.
Gebruik de spray een- of tweemaal per
dag direct in de mond en geniet van een
verfrissende stoot vitaminen en mineralen.
• Een eenvoudige, snelle manier
om vitamine B12 en mineralen
binnen te krijgen

HERB CAL® TAB

Calcium voor de botten
Kauwtablet van calcium gewonnen
uit versteend koraal. Samengesteld uit
geconcentreerde kruidenextracten,
enzymen en vitamine D2 om opname
door het lichaam te verbeteren.**
#26041

90 tabletten per flesje

• Voor meer energie en een
verbeterde focus**
• Smaakt geweldig, verfrist de adem
• Wordt snel opgenomen in de bloedbaan
#26011 flesje van 12,4 ml.
* NIEUW product - mogelijk nog niet overal verkrijgbaar.

CITRIC C™ TAB

Natuurlijke vitamine C
Een smaakvolle en eenvoudige manier om
je dagelijkse dosis vitamine C binnen te
krijgen. Vervaardigd met een gepatenteerde
mix van kruidenconcentraten,
waaronder rozenbottel.
#26051

90 tabletten per flesje

Geniet van een
verfrissende stoot
vitaminen en mineralen!
* * Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Dit product is niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

De revolutionaire producten van Sunrider
zorgen ervoor dat je optimaal kunt presteren
tijdens je normale dagelijkse bezigheden,
trainingen en wedstrijden!

JOUW GEZONDHEID
STAAT VOOROP
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GEWICHTSBEHEERSING

DE VIJF ELEMENTEN VAN EEN GOEDE CONDITIE
Net als bij de Philosophy of Regeneration® (de regeneratiefilosofie), vormt elk van deze elementen een
belangrijk onderdeel van holistische gezondheid. Met de juiste verhouding producten uit het pakket van
SunFit® , regelmatige beweging en de vijf elementen die zorgen voor een gezonde conditie, kun je afvallen,
je conditie op peil brengen en profiteren van een gezonde leefstijl.
Zorg voor een gevarieerd en evenwichtig
voedingspatroon met voldoende vitaminen,
VOEDING mineralen, complexe koolhydraten, gezonde
vetten, en magere eiwitten. Dit is essentieel voor
een goede algehele gezondheid.
De producten in het pakket van SunFit® voorzien
je van voedingsstoffen en antioxidanten van
SUPPLEMENTEN natuurlijke oorsprong om jouw voedingspatroon
mee aan te vullen.

• VOEDING

• SUPPLEMENTEN

• RUST

Met weerstandstraining kun je ervoor zorgen dat

WEERSTANDS- je lichaam vet beter verbrandt, extra spierkracht
TRAINING opbouwt en je stofwisseling (metabolisme)
versnelt.

• CARDIO

Met lichaamsoefeningen die je hartslag
versnellen en je bloed sneller doen rondpompen
CARDIOTRAINING verbrand je calorieën en komt er serotonine
vrij in je lichaam, waardoor je stemmingsbalans
verbetert.

TRAINING

• WEERSTANDS
TRAINING

Ga iedere dag ongeveer even laat naar bed
en probeer ongeveer 7 tot 9 uur te slapen. Zo
RUST herstelt je lichaam en word je ook geestelijk
verfrist wakker.
POPUL
AIR
PRODU
CT

SUNFIT® PACK

Bevat de volgende kruidendranken, voedingsmiddelen en supplementen:

SUNTRIM® PLUS

VITASHAKE®

Portiebeheersing

Natuurlijk superpoeder

FORTUNE DELIGHT

®

Drank rijk aan antioxidanten
#00956

SUNBAR®
Geconcentreerd
voedingsproduct op basis van
kruiden

Het pakket van SunFit® bevat: SunTrim®Plus, 50 capsules per flesje; Fortune Delight®
Framboos, 10 sachets van 3 g; VitaShake® Chocolade, pakje met 10 stuks; SunBar®
Chocolade, pakje met 10 stuks; Brochure over het pakket van SunFit®
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

GEWICHTSBEHEERSING
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AFVALLEN EN JE CONDITIE VERBETEREN
®
met het programma van SunFit
HET PAKKET VAN SUNFIT®
Met dit volledige voedingspakket
wordt jouw sixpack haalbaar.

Combineer en optimaliseer jouw
afval- en conditieresultaten:

Bevat de volgende kruidendranken,
voedingsmiddelen en supplementen:

PROGRAMMABUNDEL VAN
SUNFIT®

SUNTRIM® PLUS

VITASHAKE®

Portie
beheersing

Natuurlijk
superpoeder

FORTUNE DELIGHT®

SUNBAR®

Drank rijk aan
antioxidanten

Geconcentreerd
voedingsproduct op
basis van kruiden

#00956

Bevat één Fitness Brigade® Actiefmethode
en één pakket van SunFit®
#01027

HET PROGRAMMA VAN
SUNFIT® BUNDEL

Inclusief Fitness Brigade® Actiefmethode
en twee pakketten van SunFit®
#01028

FITNESS BRIGADE® TOTAALPAKKET
ACTIEFMETHODE
Ontwikkeld en gecontroleerd door Reuben K. Chen, M.D., een door de Raad bevoegd verklaard
arts met een specialisme in sporttrainingen en -geneeskunde, revalidatie en fysiotherapie.
Het trainingsprogramma van Fitness Brigade® bevat:
• Set van 6 dvd's met 12 workouts met oplopende moeilijkheidsgraad
• Handleiding voor de workouts en voeding
• Conditiedagboek
• Elastische fitnessband
• Workout-schema
• Meetlint om jouw resultaten bij te houden
• Instructies van Dr. Reuben Chen, voor een juiste uitvoering en het voorkomen
van blessures
#88262

D O C TO

R

PED
D E V E LO

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM
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GEWICHTSBEHEERSING

NA 90 DAGEN
Het programma van Fitness
Brigade® heeft mij enorm geholpen!

Ik voel me levendiger en
energieker dan ooit.

Alma M.

Lilia E.

NA*

VÓÓR

NA*

7,5 KG
AFGEVALLEN
4% LICHAAMSVET
5 CM VAN DE
TAILLE AF!*

2,7 KG
AFGEVALLEN
6% LICHAAMSVET
7,5 CM VAN DE
TAILLE AF!*

VÓÓR

2 JAAR LATER
Fitness Brigade
heeft me
geïnspireerd
mijn conditie te
verbeteren en een
leven vol gezonde
beweging te leiden.
Twee jaar later is
het vet nog steeds
verdwenen en
heb ik spieren
gekweekt!

Brandon L.
NA*

Dit programma NA*
is leuk, belast mijn
gewrichten niet,
en is ongelofelijk
effectief. Met drie
keer per week,
blijven de extra
pondjes eraf. De
perfecte intensiteit
voor uiteenlopende
conditieniveaus.

Ellen T.
NA*

AFGEVALLEN:
15 KG.*
AFGEVALLEN:
11 KG.*

ERBIJ: 4,5 KG
SPIERWEEFSEL

VÓÓR

VÓÓR

* De resultaten lopen uiteen en zijn afhankelijk van de beginsituatie, gestelde doelen, en inzet. Beweging en een gezond voedingspatroon zijn noodzakelijk voor het
bereiken en behouden van gewichtsafname. Overleg altijd met een arts alvorens met een trainingsprogramma te beginnen.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

GEWICHTSBEHEERSING

SUNTRIM® PLUS

FIBERTONE®

Portiebeheersing

Baanbrekende samenstelling met
cacaobonen en groene koffiebonen,
waarmee je jouw porties vanaf
dag één kunt reguleren!*
#00831

50 capsules per flesje
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Vezelondersteuning voor
een gezonde spijsvertering
Verbetert het natuurlijke
spijsverteringsproces door
inname (yin) en verbruik
(yang) in balans te houden.*
#22061

100 capsules
per flesje

Met deze supplementen, voldoende
beweging en een gezond eetpatroon
blijf je op het goede pad!

SLIM CAPS™

VITATASTE®

Slim Caps™ bevordert de
synergie tussen de natuurlijke
reinigingssystemen van jouw
lichaam; je lichaam wordt
van binnenuit gereinigd.*

Vervaardigd met kruiden die
de opname van suikers en
eenvoudige koolhydraten in
het lichaam tegengaan.*

De natuurlijk manier om de
Breng je systeem snel op gang
voor natuurlijke gewichtsafname opname van suiker te blokkeren*

#22031

100 capsules per flesje

#22051

100 capsules per flesje

* Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Deze producten zijn niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM
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ACTIEVE LEVENSSTIJL

Zweten is heel natuurlijk. Hydratatie zou dat ook moeten zijn!
Veel sportdranken bevatten
tot wel twee derde van de
hoeveelheid suikers die in
frisdranken zitten. Vaak
zitten ze ook boordevol
fructoserijke maïssiroop
en kunstmatige smaak- en
kleurstoffen. Geen van deze
stoffen dragen bij aan een
goede gezondheid. Vervuil
jouw lichaam niet met deze
twijfelachtige ingrediënten,
maar kies voor de gezonde
hydratatie van Sunrider.

EVERGREEN®

ELECTROSPORT®

De groene helper voor
een beter bloedsomloop
en spijsvertering

Opnieuw hydrateren,
aanvullen, verfrissen

Dit vloeibare
kruidenconcentraat zorgt
voor een onmiddellijke
stoot natrium, kalium en
magnesium.
Bovendien zit er
in één shot wel 10
belangrijke mineralen.

De geconcentreerde
ingrediënten in
Evergreen® helpen bij
het ondersteunen van
de bloedsomloop en
het reinigen van het
darmkanaal.*
Dit product ondersteunt
bovendien de
spijsvertering.*

#24055 10 flesjes
van 15 ml.

#20325	10 flesjes
van 15 ml.

POPUL
AIR
PRODU
CT

SUNBREEZE®
BALSEM & OLIE

Kalmeert, ontspant en verfrist

SUNRISE

®

Energiebooster voor
een sneller herstel
Deze hulpkrachtbron zit
boordevol natuurlijke
voedingsstoffen, bevat
weinig calorieën
en houdt jouw
energieniveau de
hele dag op peil.*
#24065	10 flesjes
van 15 ml.

SPORTCAPS

®

Topprestaties, snel herstel
Ontwikkeld om
zowel conditie als
uithoudingsvermogen
te ondersteunen en
stress te verminderen.*
#24021

100 capsules
per flesje

Na een intensieve work-out of lange werkdag
zorgt SunBreeze® voor directe ontspanning.
• Supergeconcentreerde, natuurlijke
essentiële oliën
• Veilig en gifvrij
• Ontspant de spieren en kalmeert
pijnlijke spieren
• Ondersteunt de bloedsomloop
indien ingemasseerd
#24031 Balsem, 1/26 g., groot
#24036 Balsem, 6/5.2 g., klein
#24046 Olie, 6 flesjes van 5 ml.

* Deze beweringen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA). Deze producten zijn niet bestemd voor het diagnosticeren, behandelen, genezen
of voorkomen van ziektes.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

SPECIALE HUIDVERZORGING

HET BELANG VAN HUIDVERZORGING
HUIDVERZORGINGSMETHODEN
Voed en bescherm je huid en breng je huid in
evenwicht met onze producten (Yin/In).
Verwijder gifstoffen en onzuiverheden
en laat je huid stralen (Yang/Uit).

YANG / UIT

Stap 1
Verwijder vet
vuil en
make-up

YIN / IN

Huidverzorgingsmethoden

Stap 4,
Stap 5
Voeding,
speciale vochtinbrenging en
huidverzorging

Stap 2
Verwijder
vervuilende stoffen
op waterbasis

Stap 3
Verbeter je huid en herstel
de balans

De huid wordt beschermd door
een laagje dat we de zuurmantel
noemen. De zuurmantel is lichtzuur
(de pH-waarde ligt tussen de 5,5 en
6,5) en fungeert als beschermende
barrière.
Veel bedrijven bieden producten
aan met een hoog alkalisch gehalte
(pH-waarde van 8 of hoger),
waardoor deze waardevolle
beschermlaag van de huid
wordt beschadigd. Dit verhoogt
de kans op huidaandoeningen
zoals rimpels, een droge huid,
infecties en vlekken. Al onze
Kandesn®-producten zijn echter
pH-neutraal, zodat ze in harmonie
met de zuurmantel werken en
deze verstevigen. Zo blijft je huid
jong, stevig en stralend. Want
alleen wanneer de huid optimaal
functioneert, kan hij er echt mooi
uitzien.
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Zuurmantel & pH-neutrale producten

ILLUSTRATIE VAN DE HAARFOLLIKEL
Haar
Zuurmantel
Opperhuid

Haarvaatjes
Vetklieren
(talgklieren)
Slagaderen
Huid
(70% Collageen)

Aderen

Onderhuid

Van beautybehandelingen tot gerichte formules en vernieuwende
producten op het gebied van huidverzorging: Sunrider biedt jou alles
wat je nodig hebt om er op iedere leeftijd stralend uit te zien.
POPUL
AIR
PRODU
CT

HUIDVERZORGINGSSET OI-LIN®

Reinig en hydrateer je huid en herstel de balans voor een
soepele huid en jeugdige uitstraling.
Oi-Lin® Reinigingscrème, Oi-Lin® Activerende reiniger, Oi-Lin® Gezichtstoner,
Oi-Lin® Extra hydraterende lotion
#01001
#90000

5 ml. tot 120 ml. per stuk
14 ml. per stuk, probeerhoeveelheid

Eenvoudige dagelijkse
stappen voor een gezonde
en stralende huid:

STAP 2: OI-LIN® WARME GEZICHTSSCRUB

STAP 1: OI-LIN® REINIGINGSCRÈME

STAP 3: OI-LIN® GEZICHTSTONER

Deze reinigingscrème is speciaal ontwikkeld voor
de gevoelige huid en verwijdert make-up en vettige
vuildeeltjes zonder de huid droog te maken of vettig aan
te laten voelen.
#40003 100 g.

STAP 2: OI-LIN® REVITALISERENDE REINIGER

Deze zeer geconcentreerde formule scrubt en
verwarmt de huid, stimuleert de bloedsomloop en
opent de poriën voor een grondige reiniging.

#40032

60 g.

Deze toner bevat een mengsel van
kruidenextracten. Het product is alcoholvrij
en herstelt de pH-balans in je huid.
#40014 120 ml.

STAP 4: OI-LIN® EXTRA HYDRATERENDE LOTION

Deze reiniger op waterbasis activeert en verkwikt de
huid. Naast een grondige reiniging zorgt het ook voor een
zachte, kalme en gehydrateerde huid.

Deze rijke mix van plantaardige extracten en
natuurlijke, verzachtende oliën is fijn van structuur
en wordt snel door de huid opgenomen voor een
geconcentreerde hydratatie en voeding.

#40022 60 ml.

#40042

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

50 ml.

22

KANDESN® HUIDVERZORGING

Sunrider maakt geen gebruik van minerale oliën of andere inferieure ingrediënten die
de poriën verstoppen en de huid verstikken. In plaats daarvan, maken we alleen gebruik van
hoogwaardige ingrediënten op plantaardige basis en van kruidenextracten om de huid te
voeden, reinigen en in evenwicht te brengen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Evenwicht herstellen

Hydrateren

KANDESN®
REINIGINGSCRÈME

KANDESN®
REINIGINGSSCHUIM

KANDESN®
BALANCING SPLASH

Kandesn® Reinigingsschuim
verwijdert zelfs de kleinste
onzuiverheden op waterbasis,
waaronder vuil en zweet.

Kandesn® Balancing Splash is
een milde spray verrijkt met
geconcentreerde plantaardige
extracten. Dit product verstevigt en
stimuleert de huid en zorgt voor een
mooie glans.

KANDESN®
EXTRA
HYDRATERENDE
LOTION

Reiniger op olie-basis Reiniger op waterbasis

Verwijder giftige stoffen
van het huidoppervlak

Kandesn® Reinigingscrème
is van nature mild en ideaal
voor het verwijderen van
onzuiverheden op oliebasis,
make-up, en dagelijks vuil
en onzuiverheden
#00151

Zuiver en verfris je huid

#30012

60 g.

Voor een verfriste, schone huid

#30032

65 g.

68 ml., geurloos

KANDESN® ASTRINGENT
Reinigt, verfrist en zorgt voor een
mooie teint

Voor een kalme, soepele,
gehydrateerde huid

Deze verrijkende formule
werkt tot diep in het
huidoppervlak en ondersteunt
het vochtherstellende en
aanvullend vermogen
van de huid.
#30052 50 ml. Geurloos

Kandesn® Astringent reinigt de
poriën grondig, waardoor de huid
verfrist en gezond aanvoelt en dit ook
uitstraalt.
#30042

68 ml.

MONSTER-SET KANDESN® MILDE HUIDVERZORGING
Pure en natuurlijke huidverzorging

De huidverzorgingsproducten van Kandesn® reinigen, hydrateren en herstellen
het evenwicht van de huid voor een natuurlijke gezonde glans.
#90001 14 ml. per stuk
Kandesn® Reinigingscrème, Kandesn® Milde reiniger, Kandesn® Astringent, Kandesn® Extra hydraterende lotion

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

SPECIALE HUIDVERZORGING
DR. CHEN® VERJONGINGSMASKER

DR. CHEN®
VERJONGINGSEMULSIE

Hydrateert onmiddellijk, voor een langdurig resultaat

Beauty door innovatie

Het verjongingsmasker van Dr. Chen® gaat verder
dan het hydrateren en voeden van de huid. Dit
product bevat revitaliserende voedingsstoffen
voor een stevigere huid die er weerbaar uitziet.

De verjongingsemulsie van
Dr. Chen® wordt gemaakt van
stamcellen uit planten. De emulsie
stimuleert een jeugdige elasticiteit
en vermindert de zichtbare
tekenen van het ouder worden.

•
•
•
•

Hydrateert onmiddellijk
Perfect voor zowel mannen als vrouwen
Je huid voelt zacht, glad en soepel aan
Vermindert zichtbare fijne lijntjes en
rimpels aanzienlijk
• Verrijkt de huid met uiteenlopende plantaardige,
hydraterende ingrediënten
#00392 60 ml.

• Bevat resveratrol en
plantaardige stamcellen
• Hyaluronzuur en
squalaan uit olijfolie
• Zeer geconcentreerde formule,
boordevol antioxidanten
• Vervaardigd zonder minerale oliën
of andere kunstmatige oliën

Iedereen
schat mij
jonger in.

#00824 30 g.

Dafna A.

Californië, USA

Beoordeling

DR. CHEN®
VERFIJNENDE EN
LIFTENDE CRÈME

De natuurlijke oplossing
voor een vermoeide en droog
uitziende huid
Deze speciale formule
zorgt voor verbluffende
resultaten en vermindert de
zichtbare tekenen van het
ouder worden aanzienlijk.
• Herstelt en behoudt een
jeugdig uitziende huid

IR
ULA
POP
T
C
U
D
PRO

OI-LIN® HERSTELLENDE GEL
Pakt de zichtbare tekenen van het ouder
worden aan

Deze geavanceerde, watervrije gel bevat
een krachtig complex van huidherstellende
antioxidanten en duindoornolie dat
vrije radicalen te lijf gaat en de klok
terugzet, zodat je er jonger uitziet.
#42070 14 g.

OI-LIN® VERNIEUWENDE
CRÈME
Vernieuw en revitaliseer je huid

• De liftende werking zorgt
voor zichtbaar minder
fijne lijntjes en rimpels

Plantaardige alfa-hydroxyzuren (AHA's)
helpen de natuurlijke vernieuwings- en
verjongingscyclus van de huid te versnellen.

• Een superieure combinatie
van hyaluronzuur, mirre,
erwt, bamboe, moerasspirea,
centella en algen

• Vermindert zichtbare fijne lijntjes en rimpels
• Verjongt en verfrist een
zichtbaar doffe huid
• Verfijn zichtbaar grote poriën
• Voor een zichtbaar gladdere en
verbeterde huidstructuur
#42060 14 g.

#42000 15 ml.

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM
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SPECIALE HUIDVERZORGING
OI-LIN® OOGCRÈME

PAIR
O
UL
POTP ER
T
L
L
DUC
PSREO

Vaarwel wallen en donkere kringen
Om de zichtbaarheid van fijne lijntjes
te verminderen, heeft Sunrider
een unieke oogcrème ontwikkeld
en hiervoor gebruik gemaakt van
verstevigende en hydraterende
natuurlijke ingrediënten zoals peptiden,
hyaluronzuur, en vitamine B5.
• Helpt bij het ondersteunen van elasticiteit
en stevigheid
• Verfrist en verheldert je huid
• Beschermt je huid tegen de negatieve
invloeden van vrije radicalen
#42020 14 g.

Alleen met deze
huidverzorgingslijn zie ik er zo
fantastisch uit!
Gail H.

Manitoba, Canada.

Beoordeling

OI-LIN® NACHTEMULSIE
Verminder de zichtbare tekenen van
het ouder worden tijdens je slaap

Deze formule is rijk aan voedingsstoffen en
zorgt voor een maximale hydratatie door
een exclusieve combinatie van essentiële
oliën, vitamine E, en kruidenextracten.
#42051

28 g.

OI-LIN® NATUURLIJKE
ZONNEBRAND-EMULSIE SPF 30
Wordt eenvoudig door de huid opgenomen

Zeer geconcentreerde vitaminen A, B en E
uit antioxidanten in perfect evenwicht met
citrus- en kruidenextracten. Helpt de jeugdige
elasticiteit van je huid te behouden.
• Ons meest hydraterende zonnebrandproduct,
zeer geschikt voor de rijpe of gevoelige huid
• Langdurige bescherming tegen de zon
• Helpt de tekenen van vervroegd
ouder worden tegen te gaan
• Ideaal voor gezicht, décolleté, halslijn
en de rug van de handen

KANDESN®
AFTERSHAVE
Voor een natuurlijk
stralende huid die
geweldig aanvoelt

Kandesn® Aftershave
is een natuurlijk
alternatief voor de
vele ruwe, prikkende
en bovenmatig
geparfumeerde
aftershaves op
de markt.
#30084 120 ml.

#44002 71 g.

ZIE ER JONGER UIT MET DEZE 4 ANTI-VEROUDERINGSBEGINSELEN:

HARMONIE

Help je huid te ademen
en beschermen. Gebruik
producten die het
natuurlijk evenwicht
tussen vet en water in
jouw huid niet verstoren.

EVENWICHT

Yin en yang. Breng je huid
in balans met voldoende
rust en beweging
Vul de natuurlijke pH
van je huid aan met
evenwichtige producten.

HYDRATATIE

Dit is essentieel. Onze
huid droogt uit, wordt
dunner en minder vet
naarmate we ouder worden.
Profiteer daarom van de
vernieuwende formules van
Dr. Chen om jouw huid weer
strak en stevig te maken.

GLIMLACH

Je bent echt mooier als
je lacht. Onderzoek heeft
aangetoond dat een
vrolijke uitstraling gelijk
staat aan een gezonder
leven, en hoe gezonder
we leven, hoe beter
onze huid eruit zal zien.
PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

HAARVERZORGING
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KLAAR VOOR JOUW PERFECTE MATCH?
Of je nu gekruld, stijl, natuurlijk, of gekleurd haar hebt: wij hebben de perfecte
shampoo, conditioner, en andere haarverzorgingsproducten voor jou.

HAAR

BEHOEFTEN

Vettig.

Volume. Ontgiftend.
Grondig reinigend.

Gekleurd.
Breekbaar. Droog.

Herstellend. Vocht-inbrengend.
Beschermend.

GRONDIGE REINIGING

KLEURGEVOELIG

KANDESN SHAMPOO
& CONDITIONER

OI-LIN SHAMPOO
& CONDITIONER

®

Gebruik onze haarfijne shampoo voor
prachtig haar met extra volume en een
frisse geur. Behandel je lokken daarna
met onze luxe, grondig hydraterende en
opmerkelijk herstellende conditioner.
Kandesn® Shampoo
#34008 240 ml.
Kandesn® Conditioner
#34018 240 ml.

GEBRUIK PH-NEUTRALE:
Kandesn® Shampoo & Conditioner
Kandesn® Styling Glaze

Oi-Lin® Shampoo & Conditioner

®

Oi-Lin® Shampoo zorgt voor een milde
reiniging van het haar. De geavanceerde
formule kalmeert en hydrateert de
gevoelige, geïrriteerde hoofdhuid.
Oi-Lin® Conditioner is de perfecte
oplossing voor droog, breekbaar
of chemisch behandeld haar.
Oi-Lin® Shampoo
#47008 240 ml.
Oi-Lin® Conditioner
#47018 240 ml.

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

KANDESN® STYLING GLAZE
Mooi in model met een natuurlijke look
Weg met 'bad hair days'! Zie er iedere
dag geweldig uit. Onze Styling Glaze
hydrateert het haar en zorgt voor
extra volume zonder vettige oliën.
• Voor een stevige look met een
natuurlijke uitstraling
• Zorgt voor extra volume en
handelbaarheid
• Voedt het haar met natuurlijke
kruiden-ingrediënten
• Je haar voelt niet vet of stug aan
#34064 120 ml.
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PERSOONLIJKE VERZORGING
OI-LIN® HAND & BODY
LOTION
De grondige verzorging van je huid

Deze luxe lotion breng je eenvoudig op
het hele lichaam aan, voor een urenlang
zacht, glad en soepel aanvoelende huid.
• Houdt vocht vast
• Voelt niet vet aan
• Beschermt en voedt
• Met rozemarijnblad en aloë vera-gel
#45018	240 ml.

OI-LIN® VLOEIBARE ZEEP
Reinig, hydrateer en voed je huid

Verrijkt met plantaardige,
verzachtende middelen en andere
natuurlijke ingrediënten. Hydrateert
en reinigt tegelijkertijd, voor een
schone, zachte en soepele huid.
• Beschermt het natuurlijk pH-evenwicht
• Natuurlijke ingrediënten
• Ideaal voor de gevoelige huid
• Unieke formule en concentratie
#45008 240 ml.

KANDESN® HAND & BODY
LOTION

De natuurlijke oplossing voor een droge huid
Je voelt direct het verschil zodra deze
lotion met kruidengeur je huid aanraakt.

KANDESN® BEAUTYZEEP

• Hydrateert, beschermt en verzorgt
• Fijne, verfrissende geur
• In harmonie met jouw natuurlijke pH-balans
• Geschikt voor alle huidtypen

Verwen jezelf met de Kandesn® Beautyzeep.
De zuurheidsgraad van deze zeep is gelijk aan
de natuurlijke pH-waarde van je huid.

#32018

240 ml.

De “zeepvrije” zeep

• Natuurlijke ingrediënten
• Hydrateert de huid
• Reinigt en beschermt
• In recyclebaar doosje
#32001

100 g.

KANDESN®
KRUIDENDEODORANT
Pure bescherming tegen
lichaamsgeurtjes

Kandesn® Kruidendeodorant houd je
fris en vormt de perfecte aanvulling
op jouw andere persoonlijke
verzorgingsproducten van Sunrider.
• Vervaardigd met kruidenextracten
• Zonder zware metalen of
chemicaliën
• Langdurige bescherming tegen
geurtjes
• Blijft op je huid, komt niet op
je kleding
#32032

60 g.

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

Kunst, natuur, en verfijning in
perfect evenwicht voor een
uniek product dat perfect
bij jou past.

KLEURRIJKE
TRENDS
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COSMETICA

KANDESN®
LIPGLOSS

Hydraterende magie voor jouw lippen
Bescherm je lippen en houd ze de hele
dag mooi en glanzend. Kandesn® Lipgloss
zorgt voor intense hydratatie dankzij
plantaardige ingrediënten zoals jojobaolie
en natuurlijke vitamine E en C.
• Plantaardige oliën zorgen voor intense
hydratatie en voor zachte, glanzende lippen
• Bevat geen bijproducten vanuit
aardolie of dierlijke eiwitten
• Levendige kleuren voor jouw eigen look
• Diervriendelijk geproduceerd

KANDESN® NAGELLAK
Modieuze nagels

Onze slijtvaste en sneldrogende nagellak
is eenvoudig aan te brengen en zorgt
voor een glad en gelijkmatig resultaat.

#76201 190
Zacht Perzik

Kandesn® Basecoat Acryl
#73013 7.5 ml.

#76202 192
Bessenmix

Kandesn® Topcoat Acryl
#73012 7.5 ml.

KANDESN® BESCHERMENDE FOUNDATION
Glad resultaat, zijdezacht gevoel, voedende bescherming

Deze foundation heeft een hoog pigmentgehalte waardoor het perfect dekt, maar is
tegelijkertijd zo transparant dat je niet eens zult merken dat je het gebruikt. Dit product past zich
aan aan de natuurlijke functies van de huid en het natuurlijke evenwicht tussen olie en water.
#70001 401 licht oranjegeel, 30 ml.
#70002 402 helder ivoor, 30 ml.
#70004 404 lichtbeige, 30 ml.

401
Licht oranjegeel

404
Lichtbeige

402
Helder ivoor

#70006 406 middelbeige, 30 ml.
#70012 412 natuurlijk beige, 30 ml.
#70014 414 helder beige, 30 ml.

412
Natuurlijk beige

406
Middelbeige

414
Helder beige

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

MONDVERZORGING

Wat zit er in normale tandpasta?
Natriumhydroxide: Aka leye,
een bijtend reinigingsmiddel
dat weefsel afbreekt

Natriumfluoride:
Een giftig industrieel bijproduct

Waarschuwing gif-inname

Polyethyleen:
Plastic

Niet doorslikken: Als het niet de bedoeling is
dat kinderen tandpasta doorslikken, waarom
heeft het dan vaak de smaak van snoep?

Blauw 1, geel 5:
Kunstmatige kleurstoffen
Natriumlaurylsulfaat: Een middel
dat de mond irriteert en aften kan
veroorzaken

De gezonde, veilige keuze
voor jou en je gezin
•Z
 onder fluoride, natriumlaurylsulfaat,
natriumhydroxide en zonder kunstmatige
kleur- of smaakstoffen.
• Vervaardigd met zuiveringszout,
kruidenenzymen en kruidenextracten zoals
neemboom-olie en pepermuntolie.
•H
 eldere munt-smaak met natuurlijke
ingrediënten voor een milde reiniging van
tanden en tandvlees.

Weg met
schadelijke
chemicaliën!
MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

Natriumsacharine:
Een kunstmatige zoetstof
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SUNSMILE®
KRUIDENTANDPASTA

Een gezonde glimlach voor het hele gezin
Deze tandpasta heeft een unieke
samenstelling met natuurlijke enzymen
die grondig reinigen en voedselresten
tussen de tanden verwijderen.
• Voor het mild reinigen en
polijsten van je tanden
• Zonder fluoride en
natriumlaurylsulfaat
• Laat geen korrelig laagje achter
• Zonder kunstmatige zoet-,
kleur- en smaakstoffen
#60002 65 g.
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HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

SPOEL EN VERGELIJK
Milieuverontreiniging is vandaag de dag een groot probleem. SunSmile®
Spoelmiddel voor groente en fruit is dan ook een must voor ieder huishouden.
SUNSMILE®
SPOELMIDDEL VOOR GROENTE &
FRUIT
Voor schonere, helderdere en
smaakvollere groente & fruit
Met SunSmile® Spoelmiddel voor groente &
fruit verwijder je op natuurlijke wijze viezigheid,
vuil, pesticiden, wasachtige laagjes en andere
ongewenste restanten van je verse groente en fruit.
• Zeer geconcentreerd
• Reinigt fruit en groenten, zelfs kruiden en
bladgroenten, in slechts enkele minuten
• Veilig voor het gehele gezin
• Biologisch afbreekbaar product

ecologisch

Met water

Met SunSmile®
Spoelmiddel voor
groente & fruit

#24065 475 ml., flacon
#60051 30 ml., probeerverpakking

Met slechts één dopje van dit
product en ongeveer 4 liter water,
kun je een enorme hoeveelheid
groente en fruit wassen. Geweldig!

LAIR
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Carol H.

Arkansas, USA

PRODUCTCATALOGUS SUNRIDER WEST-EUROPA

HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
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SUNBRIGHT® SUPERCLEAN™ VOOR
EEN ULTRASCHOON HUIS
Eén fles...meerdere schoonmaakfuncties!

Je kunt SunBright® SuperClean™ Voor een ultraschoon
huis bijna overal in je woning gebruiken—in de
vaatwasmachine, voor het schoonmaken van glas, je
auto, en bijna iedere soort vloerbedekking, zelfs tapijt.
• Zeer geconcentreerd, geschikt voor
de meeste oppervlakken
• Gifvrij en veilig voor het hele gezin
• Geen kunstmatige geurstoffen, maar
een prettige citrusgeur

ecologisch

Als Sunrider
het maakt,
gebruik ik het!
T. Dolphyn B.

Saskatchewan, Canada.

Beoordeling

#61006 1890 ml.
#61004 136 ml., probeerverpakking

SPUITFLES

Ga je een productdemonstratie
organiseren? Met deze
hoogwaardige spuitfles met
het logo van Sunrider laat jij
de kracht en veiligheid zien
van onze producten SunSmile®
SuperClean™ en SunSmile®
Spoelmiddel voor groente &
fruit. Bovendien is het een
geweldig weggeefproduct
voor thuisfeesten.
#00028 Set van 2

MEER WETEN OF DE PRODUCTEN VAN SUNRIDER® KOPEN? GA NAAR BUY.SUNRIDER.COM

3 MANIEREN OM JE AAN TE SLUITEN BIJ SUNRIDER
Retailklant – registreer je en profiteer van onze hoogwaardige producten tegen de
verkoopprijs!
Preferred Customer – betaal een jaarlijkse bijdrage en ontvang 5% korting op de verkoopprijs.
Schrijf je in voor een automatische maandelijkse afname van producten (Autoship) en ontvang
10% op de verkoopprijs. Onze Autoship-pakketten bestel je op de website van de IBO van jouw
sponsor en op www.sunrider.com. Verdien gratis producten en profiteer van andere voordelen
tijdens jouw jaar van deelname.
Zelfstandig ondernemer (IBO) – Schaf ons Startpakket aan en ontvang 10% korting op de
verkoopprijs. Met een IBO-lidmaatschap profiteer je van IBO Pages, de Sunrider-universiteit, en
onze online marketingtools. Als IBO kun je bovendien je favoriete producten selecteren voor
automatische maandelijkse afname (Autoship). Een jaar na jouw inschrijving als IBO betaal je de
jaarlijkse verlengingsvergoeding voor jouw IBO-lidmaatschap en de bijbehorende voordelen.
Ga voor meer informatie naar www.sunrider.com
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