Productfiche

Quinary®
BEREIK EEN GEZOND EVENWICHT
Voed en versterk de vijf belangrijkste systemen van je lichaam met Quinary®, de
complexe mix van 50 kruiden van Sunrider, speciaal geformuleerd om jou te helpen
gezond te blijven. Quinary® heeft gunstige effecten op het afweersysteem, de
bloedsomloop, de spijsvertering, het hormoonstelsel en het ademhalingsstelsel.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule van Quinary® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®
(regeneratiefilosofie), ofwel de overtuiging dat we het lichaam moeten voeden
en reinigen om evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken.
Quinary® is een speciale, sterk geconcentreerde formule voor een optimale
absorptie door en werking binnen het lichaam.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
ALPHA 20C®

Alpha 20C® werkt op het afweersysteem, voedt de T-cellen met kruiden met
houtelementen en bevat antioxidanten en calcium.

CONCO®

Conco® heeft gunstige effecten op het ademhalingsstelsel. Het bevat kruiden met
metaalelementen die helpen een evenwicht te creëren op basis van een combinatie
van verwarmende kruiden die reinigen met yang-energie en verkoelende kruiden
die voeden met yin-energie.

ASSIMILAD®

Assimilad® beïnvloedt de spijsvertering met kruiden met aarde-elementen die het
lichaam helpen voeding snel en efficiënt te verwerken.

LIFESTREAM®
formule gebaseerd
op de expertise van
de eigenaar

gecertificeerd
als koosjer

ineigen beheer
vervaardigd

gecertificeerd
als halal

gemaakt van
natuurlijke
ingredienten

VOORDELEN
•H
 oudt de vijf systemen van het
lichaam in evenwicht
•O
 ndersteunt de algehele
gezondheid
•G
 emaakt met natuurlijke
ingrediënten
•G
 een chemicaliën of
stimulerende middelen
toegevoegd

Lifestream® heeft gunstige effecten op de bloedsomloop dankzij de kruiden met
waterelementen die evenwicht en vloeibaarheid bevorderen.

PRIME AGAIN®

Prime Again® beïnvloedt het hormoonstelsel, in harmonie met de hormoonklieren
en de organen die zij ondersteunen.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Ik voel me prima. Waarom zou ik Quinary® nemen?
A: V
 olgens de Chinese tradities en de Philosophy of Regeneration® is het van
groot belang het lichaam dagelijks te voorzien van geschikte voeding, zodat
fysieke aandoeningen kunnen worden voorkomen. Dokter Chen heeft Quinary®
ontwikkeld als een handige manier om de vijf systemen van het lichaam in
evenwicht te houden.
	Quinary®-supplementen helpen je gezond te blijven in plaats van te wachten
totdat je fysieke krachten krijgt. Het houdt rekening met de manier waarop
de systemen van het lichaam afzonderlijk en samen functioneren. Het is heel
moeilijk om een formule te realiseren die zo complex is als deze, maar er
zitten toch geen conserveringsmiddelen en synthetische chemicaliën in deze
kruidenmix.

AANBEVELING
Los één pakje Quinary® op in 240 ml water en drink het als thee bij elke maaltijd. Of
neem 1 capsule in bij elke maaltijd.

•Z
 eer geconcentreerd
•D
 eskundige formule voor
optimale resultaten
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