
 

SUNRIDER: REGENEREREN I.P.V. DEGENEREREN 
 

 

 

 

 

 
1. Andrea Langer was in Benningbroek.  
 
Andrea Langer uit Canada is al meer dan 30 jaar bekend met Sunrider, ze is er nog steeds razend enthousiast over. 
Andrea vertelde o.a. dat ze in China altijd op zoek zijn naar hoe ze langer en vitaler kunnen leven. Dus daar is hierover heel 
veel wijsheid en ervaring. De Sunrider producten zijn gebaseerd op deze wijsheid. 
 
Calli thee….Dit is zo krachtig!! 
Als je de Calli niet lekker vindt komt dat door de afvalstoffen die los komen. Als je in het verleden bv veel medicijnen hebt 
geslikt is er een deel van opgeslagen in je cellen en dat komt vrij als je Calli neemt, waardoor je in het begin een chemische 
smaak in je mond kan krijgen. Dat is dus niet de Calli maar de afvalstoffen die je proeft. Als je altijd veel frikadellen hebt 
gegeten kan het ook een bijzondere nasmaak geven. Of als je bv vaak gras hebt gemaaid kan het naar gras smaken. Of als je 
veel amalgaan in je cellen hebt, doordat je veel amalgaan in je kiezen hebt, kan het naar metaal smaken etc. 
 
 
Er was eens brand in een fosfor fabriek, veel mensen overleden of werden ziek. Een persoon die het overleefde dronk 20 jaar 
na deze brand Calli. Er kwam geel zweet(fosfor kleur) uit zijn poriën zo sterk reinigt de Calli. 
Groene thee bevat de camelia sinensis net als de Calli, maar groene thee smaakt de volgende dag bitter. Calli smaakt 
daarentegen de volgende dag ook nog goed. Dat komt omdat groene thee wat looizuur bevat en Calli niet. Aan de Calli zijn 
ook nog 20 andere kruiden toegevoegd waardoor het meer doet voor je. Calli is erg voordelig, als je er 2 liter van maakt kost 
het slechts 10 eurocent per kopje! 
 
Nuplus, de basisvoeding, is niet zomaar iets van een gemengde gedroogde kruiden. Het is zoveel meer! Er wordt ook 
rekening gehouden met de yin yang filosofie en met de kleuren filosofie. Het bevat o.a. 5 verschillende kleuren bonen. Elke 
kleur boon voedt weer een ander orgaan. 
Zie ook de producten brochure http://shop.sunrider.com/eBook/EC/Dut/ProductCatalog/index.html  
 
Het is heel belangrijk dat we HEEL voedsel tot ons nemen. Ons lichaam geeft dit ook al aan. Als je mocht kiezen tussen een 
sinaasappel of een vitamine C pilletje voor de opname van vitamine c dan neem je liever een sinaasappel. Je lichaam kan 
hiermee communiceren. 
Veel kruiden die Sunrider gebruikt groeien zelfs nog in het wild, daar kan geen kweker tegenop. Deze kruiden hebben een 
hele hoge energetische waarde. Dat vind je niet in een supermarkt. 
Het verwerkte voedsel in een supermarkt, daarvan weet je vaak niet wat gezond is, ook al heeft het een groene sticker.  
Zie https://www.foodwatch.nl. Je weet vaak niet wat je eet. 
Laatst hoorde ik dat de chiazaadjes in de gewone supermarkt vaak erg vervuild zijn met chemicaliën. Of het waar is? Ik weet 
het niet. Wat ik wel weet is dat ik heel blij ben met de strenge kwaliteitscontrole bij Sunrider. Alleen de kruiden van 
topkwaliteit worden hier verwerkt.  
 
Eigenlijk is het heel simpel: eet zoveel mogelijk vers voedsel, liefst biologisch, gewassen met Sunrider’s Groente&Fruit 
spoeling en als aanvulling Sunrider producten.  
Ook al zijn de groente en fruit biologisch geteeld de regen die erop valt is ook vervuild met chemicaliën. Dit haal je er met 
gewoon water niet af. De Groente&Fruit spoeling is hiervoor geweldig, tevens worden bacteriën gedood zoals de E-coli 
bacterie. 
Meer uitleg in de bijlage en via http://www.sunrider.com/Eng/Products/Demonstration?Page=2   
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2. Dr. Chen was in Amsterdam. 
 
Dr. Chen de eigenaar van Sunrider International is in Amsterdam geweest. 
Een bezoek aan zijn presentatie is altijd weer boeiend en leerzaam. Het ging deze keer 
over de business met Sunrider. Dat de producten top zijn dat is al wereldwijd bekend. 
Hoe meer mensen de producten gaan gebruiken hoe meer mensen zich beter gaan voelen 
en hoe meer ze kunnen genieten van het leven. 
 
Dr. Chen vertelde o.a.  
 
Wees niet te bescheiden. 
Over het algemeen zijn we veel te bescheiden, zo zijn we opgegroeid. 
Je mocht vaak niet over geld praten. Je kreeg te horen: geld is niet goed. 
Ook heb je vaak gehoord: “dit kan je toch niet”, “dat kan je niet”, “doe dat niet”. 
Je hebt geleerd klein te denken. 
Als je succesvol wilt zijn kun je niet zijn zoals de meeste mensen zijn. Als je succesvol 
wilt zijn hoef je niet bescheiden te zijn. 
Groots denken is belangrijk. Ben je bang dat ze je dan niet mogen? Je zult altijd mensen om je heen hebben die je wel 
mogen en niet mogen. Ook als je succesvol bent. 
 
Onthoud je droom. 
Vaak laten we ons droom los door wat anderen zeggen. Men zegt bv.: “dat kan natuurlijk niet”, “Doe niet zo gek”, “Je denkt 
toch niet dat dat kan he”. Laat je niet ontmoedigen.  
 
Houd het simpel en werk ervoor. 
Mc Donald groeit snel omdat het eenvoudig is, iedereen kan een hamburger bakken. 
Sunrider heeft ook eenvoudig concept: verander van merk en vertel het anderen! 
Het wordt straks nog eenvoudiger. Er komt een nieuwe PowerPoint presentatie en er wordt een dvd gemaakt waarbij 
de producten worden uitgelegd. Na de conventie zijn deze beschikbaar. 
Dit is natuurlijk geweldig. Deze hulpmiddelen nemen veel werk uit handen. 
 

 
3. Huidverzorging. 
 
Marga: De nieuwste producten, Youth Emulsion en Youth Mask zijn helemaal geweldig. Ik gebruik ze nu een paar maanden en 
ik krijg positieve reacties. Ze vinden dat mijn huid er nog mooier uitziet. 
Het voelt geweldig. Je voelt direct dat je huid zachter wordt, strakker aanvoelt en het straalt meer, ziet er jeugdiger uit. 
Het is het beste om deze producten te gebruiken na de reiniging.  
Dit is de beste volgorde: 
S ’avonds 
1 Cleansing cream (reinigt oppervlakte) 
2 Gentle Cleanser of Cleansing Foam( reinigt in de diepte) 
3 Facial Toner of Balancing Splash (brengt de huid in balans) 
4 Youth Emulsion  
5 Youth Mask (dit laat je in de huid trekken, dus niet verwijderen) 
Eventueel Deep Moisture lotion vóór het masker. 
Je zult verstelt staan van het effect 
 
Overdag sla je nr. 1 over. 
 
Er zijn nog veel meer producten om te gebruiken, maar dat is afhankelijk 
van wat bij je past en wat je nodig hebt. 
Voor meer uitleg kun je een workshop bijwonen, dit kan op aanvraag. 
Je kunt dan andere producten ervaren. Maar dit is een geweldig start. 
Hoe je de producten kunt gebruiken kun je ook online zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=YEuwuDT2anE (Kandesn producten) 
https://www.youtube.com/watch?v=QfZtGMMDy_o (Oi-Lin producten) 
 
 
 

4. Nieuw: Fitness Brigade. 
 
 
Nieuw van Sunrider, een trainingsprogramma ontwikkeld door Reuben K. Chen. Geschikt voor iedereen die fitter, sterker en 
gezonder wil worden. De DVD’s en boeken zijn in het Engels.  
 
 
Het pakket bevat o.a. een boekje met geweldige recepten en voedingsadvies, een boekje met uitleg over de oefeningen  
en een journaal waar je alles kan inschrijven over je oefeningen, je lichaamsomvang, wat je eet etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=YEuwuDT2anE
https://www.youtube.com/watch?v=QfZtGMMDy_o
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De oefeningen zijn fantastisch en heel intensief! Ik ben het aan het uitproberen. Als jullie een keer willen meedoen zijn jullie van 
harte welkom.17 juni 9.30 uur komen er nog een paar Sunriders voor de fitness oefeningen. Als je interesse hebt hoor ik het 
graag. Het pakket kost € 90 excl. BTW. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Agenda 
 

Workshop huidverzorging op aanvraag. 
 

Training actieve IBO’s dinsdag 24 juni 14.00 uur  
 

Sunrider conventie: 10 tot en met 12 juli in Anaheim 
 

Post conventie bijeenkomst 12 augustus 19.30 uur. 
 
Alle bijeenkomsten zijn in de presentatieruimte in de Oosterstraat 57 te Benningbroek 

 
Nieuw programma volgt na de vakantie 

 
 

http://shop.sunrider.com/Shop/Product_51.asp?group_id=7&dept_id=14&pf_id=8175&Return=/shop/display_dept.asp?group_id=7&dept_id=14

