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Twee capsules tijdens de maaltijd (naar wens).

V:  Is Joi® verslavend? 
A:   Joi® is buitengewoon effectief, maar toch niet verslavend. Het veroorzaakt ook geen 
sufheid. Gebruik het op momenten dat je op je best moet zijn, zodat je alles aankunt.
V:  Bevat Joi® stimulerende middelen of twijfelachtige ingrediënten? 
A:   Nee. Anders dan veel andere supplementen die beweren je humeur, energie en 
concentratie te verbeteren, bevat Joi® geen twijfelachtige ingrediënten, toegevoegde 
stimulerende middelen of andere kunstmatige ingrediënten. Sunrider maakt nooit 
gebruik van goedkope kruiden van inferieure kwaliteit en we mengen kruiden ook niet 
met verwante specerijen. En de gepatenteerde processen die Sunrider gebruikt voor 
extractie, zuivering en concentratie, garanderen de veiligheid en effectiviteit van elk 
product.

AANBEVELING 

ELEUTHERO 
Dit kruid is ook bekend onder de naam Siberisch ginseng. Het zorgt voor een heldere geest 
en vergroot het vermogen van het lichaam om zich aan stress aan te passen. Bovendien 
zorgt het voor een langdurige energieboost zonder tot nervositeit of crashes te leiden, zoals 
wel het geval is bij andere stimulerende middelen als cafeïne.

ANGELICA SINENSIS-WORTEL (DONG QUAI) 
Deze wortel wordt in China al duizenden jaren gebruikt. Hij ondersteunt onder meer een 
gezonde bloedsomloop, waardoor voedingsstoffen en zuurstof sneller naar de cellen 
worden vervoerd voor een heldere geest en goede energieniveaus.

SCHIETWILG  
De bast van deze boom verlicht pijn, waaronder hoofdpijn en spier- en gewrichtspijn. Het 
bevat ook flavonoïden en antioxidanten om de cellen tegen schade te beschermen.

VEELGESTELDE VRAGEN 

Sunrider® -producten zijn gemaakt van de beste natuurlijke ingrediënten, waaronder 
kruiden die pas worden geoogst wanneer de werkzame bestanddelen op hun hoogtepunt 
zijn. Deze producten bevatten geen chemicaliën, cafeïne en conserveringsmiddelen en 
sluiten perfect aan op een gezonde, actieve levensstijl.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

LICHAAM EN GEEST IN BALANS
Lichaam en geest zijn sterk met elkaar verbonden. Uit onderzoek is gebleken dat onze 
emotionele en mentale toestand direct van invloed is op onze fysieke toestand. Een 
neerslachtige stemming en angst kunnen het lichaam negatief beïnvloeden, wat kan 
leiden tot spanning, ongemak en vermoeidheid. Ons kruidensupplement Joi® bestaat uit 
natuurlijke ingrediënten die de wisselwerking tussen lichaam en geest beïnvloeden door 
een positieve gemoedstoestand te bevorderen, je humeur te verbeteren en een emotionele 
balans mogelijk te maken. Dit heeft ook voordelen voor het lichaam, omdat de spanning 
wordt verminderd en je meer energie hebt.Met Joi® geniet je van de voordelen van een 
geest en een lichaam die in balans zijn.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Productfiche 

JOI®

VOORDELEN

•  kruidenformule met natuurlijke 
ingrediënten

•  draagt bij aan een positieve instelling en 
emotioneel evenwicht

•  zorgt voor een gevoel van welzijn

•  draagt bij aan de vermindering van 
spanning en vermoeidheid

•  niet verslavend

FORMULE GEBASEERD 
OP DE EXPERTISE VAN 
DE EIGENAAR

IN EIGEN BEHEER 
VERVAARDIGD

GEMAAKT VAN 
NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN

GECERTIFICEERD 
ALS HALAL

GECERTIFICEERD 
ALS KOOSJER




