Productfiche

Beauty Pearl®
VOEL JE IN BALANS EN COMFORTABEL
Dit product heeft zijn naam te danken aan zijn uiterlijk en werking. De unieke
formule voedt de huid van binnenuit, zodat je er jong uitziet en je jong voelt. De
geconcentreerde kruidenextracten zitten in een pil die de grootte van een parel heeft
en gemakkelijk kan worden ingenomen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De speciale formule van het Beauty Pearl®-supplement is gebaseerd op de
Philosophy of Regeneration®, en dus op de overtuiging dat het lichaam zichzelf op
natuurlijke wijze kan regenereren. Een gezonde huid doorloopt een natuurlijke
cyclus van vernieuwing en Beauty Pearl® voedt je huid zodat hij er prachtig uit blijft
zien. Beauty Pearl® vormt de perfecte aanvulling op het superieure Kandesn®assortiment met huidverzorgingsproducten die extern op de huid worden
aangebracht.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
KOREAANSE WITTE GINSENG
Deze ginseng-variant ondersteunt de afscheiding van hormonen en voedt de spieren,
de geest en het zenuwstelsel.
CHRYSANT
Deze prachtige bloem bevat vitamine A, B1 en C, en wordt gebruikt om een
verkoelende thee te bereiden.
EXTRACT VAN KONINGINNENGELEI
FORMULE GEBASEERD OP DE
EXPERTISE VAN DE EIGENAAR

Deze gezonde, door honingbijen uitgescheiden stof is een rijke voeding met
meerdere nutriënten die genees- en regeneratieve processen ondersteunt.
VEELGESTELDE VRAGEN

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

V: Welk Sunrider®-product kan goed worden gecombineerd met Beauty Pearl®?
A: Aangezien Sunrider VitaFruit® veel voedingsstoffen bevat die de huid voeden, kan
het perfect worden gecombineerd met Beauty Pearl® en je Kandesn®-huidverzorging.

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

V: Can men take Beauty Pearl®? Kunnen mannen Beauty Pearl® gebruiken?
A: Ja. Beauty Pearl® is bedoeld voor mannen en vrouwen die een gezonde, stralende
huid willen.

GECERTIFICEERD ALS
HALAL

AANBEVELING
Slik elke dag 1-2 Beauty Pearls.

VOORDELEN
• voedt de huid van binnenuit
• zorgt voor een jonge, gezonde huid
• bevat natuurlijke vitamines,
mineralen, essentiële aminozuren en
antioxidanten
• helpt vrouwen met de fysieke en
mentale veranderingen die
plaatsvinden tijdens de menopauze
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