
VOORDELEN

•  Natuurlijke essentiële oliën

•  Niet-toxisch, kan veilig worden 
gebruik

•  Ontspant de spieren

•  Verzacht pijnlijke spieren

•  Supergeconcentreerd

•  Ondersteunt de bloedsomloop 
indien ingemasseerd

•  Verfrissend aroma
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AANBEVELING 
Langzaam in pijnlijke, vermoeide spieren of pijnlijke gewrichten masseren. Kan  
ook worden gebruikt voor ontspannende aromatherapie en bij verstoppingen  
van de neus of bijholte.

VEELGESTELDE VRAGEN
V:  Wat is het beste moment om SunBreeze® te gebruiken? 
A:   Use Gebruik SunBreeze® wanneer je tot rust wil komen. Het is heerlijk voor 

massages. Wrijf het in de spieren, gewrichten en drukpunten. Je kunt zelfs een 
paar druppels op je handpalmen doen en de verfrissende geur inademen voor 
een simpele, snelle vorm van aromatherapie.

V:  In welk opzicht is SunBreeze® anders dan andere pijnverlichtende producten? 
A:   SunBreeze® is gemaakt van pure essentiële oliën in een veilige, effectieve 

formule. Andere merken bevatten te veel kamfer of potentieel giftige 
ingrediënten als methlysalicylaat, een derivaat van wintergroen.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
CASSIA-OLIE 
Cassia-olie, ook wel Chinees kaneel genoemd, is goed voor de bloedsomloop en 
vermindert musculoskeletale pijn in het lichaam.

EUCALYPTUS 
De olie van deze boom heeft pijnverlichtende eigenschappen en een verkoelende, 
verfrissende, houtachtige geur.

MUNTEXTRACT 
Dit verwarmende kruidenextract heeft kalmerende eigenschappen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

De formule voor SunBreeze®-olie en -balsem is gebaseerd op de Philosophy of 
Regeneration® (regeneratiefilosofie), waarin duizenden jaren Chinees onderzoek 
naar kruiden samenkomt met hoogstaande wetenschap uit het Westen om het 
lichaam te voeden, reinigen en in evenwicht te houden, van binnenuit. Andere oliën 
en balsems bevatten vaak schadelijke en zelfs potentieel giftige ingrediënt (zoals 
wintergroen). SunBreeze® is gemaakt van ingrediënten waarvan we dankzij de 
expertise van onze eigenaar weten dat ze veilig zijn. 

VERZACHT, ONTSPAN EN VERFRIS MET SUNBREEZE® 
Na een intensieve workout of een lange werkdag, zorgt SunBreeze® voor 
ontspanning. De natuurlijke oliën in SunBreeze® trekken snel in de huid om de pijn 
te verzachten in overbelaste spieren en stijve, pijnlijke gewrichten. SunBreeze®, 
één van dokter Chens oorspronkelijke formules, is een perfecte combinatie 
van koud (yin) en warm (yang). Masseer een kleine hoeveelheid van deze 
ultrageconcentreerde formule in je nek, slapen of vermoeide spieren voor een snel, 
verzachtend effect. SunBreeze® is ideaal voor na het sporten, om tot rust te komen 
en voor massages.
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SUNBREEZE®-OLIE EN -BALSEM

formule gebaseerd 
op de expertise van 
de eigenaar

ineigen beheer 
vervaardigd

gecertificeerd  
als koosjer

gecertificeerd  
als halal


