Productfiche

Prime Again®
HOUD JE LICHAAM IN BALANS
De klieren in het hormoonstelsel produceren hormonen die alles reguleren, van
je stofwisseling en groei tot je humeur en seksuele functie. Voed en balanceer je
hormoonstelsel met de kruiden van het element vuur in Prime Again®, het
natuurlijke supplement van Sunrider dat speciaal is samengesteld om "het beste
uit jezelf te halen!".

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule voor Prime Again® is bedoeld om het hormoonstelsel te
ondersteunen en is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, waarin
duizenden jaren van onderzoek naar Chinese kruiden worden gecombineerd met
hypermoderne Westerse wetenschap. Deze filosofie ligt aan de basis van alle
producten die Sunrider® ontwikkelt en die worden samengesteld aan de hand van
de juiste combinaties om het lichaam te voeden en reinigen voor evenwicht en
een optimale gezondheid. Dankzij onze deskundige kennis over formules en
concentraties kunnen we producten met een hoge dichtheid aan voedingsstoffen
creëren die buitengewoon effectief zijn zonder dat er chemicaliën, hormonen of
stimulerende middelen aan worden toegevoegd.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
CHINESE YAM

Chinese yam, ook wel luchtaardappel genoemd, heeft revitaliserende
eigenschappen en is goed voor de milt.
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VOORDELEN
• ondersteunt een gezonde
hormoonhuishouding en een
goede hormoonbalans
• gaat veroudering tegen
• ondersteunt het zenuwstelsel

PREIZAAD

Prei heeft verwarmende eigenschappen en werkt op de nieren en lever. Dit zaad is
ook bekend onder de namen allium-zaad en jiu cai zi.

CHAMPIGNONPOEDER

Champignonpoeder ondersteunt het afweersysteem en helpt het lichaam toxines
af te voeren.

PAPIERMOERBEI

Papiermoerbei werkt in op het hormoonstelsel en ondersteunt diurese.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Wat is het element metaal?
A: In de Chinese geneeskunde betekent gezond zijn dat de vijf elementen in
evenwicht zijn: hout, vuur, aarde, metaal en water. Elk element heeft zijn eigen
rol in je lichaam. Vuur wordt geassocieerd met de dunne darm en tong en de
eigenschappen blijdschap, actie en motivatie.

AANBEVELING
Twee capsules tijdens de maaltijd.

• geen toegevoegde hormonen,
chemicaliën of stimulerende
middelen
• of stimulerende middelen
ingrediënten
• zeer geconcentreerd
• speciale formule voor
maximale resultaten
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