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AANBEVELING 
Twee capsules (naar wens) bij de maaltijd.

V:  Voor wie is het goed om Top® te nemen?
A:   Top® is ideaal voor iedereen die extra mentale focus nodig heeft en behoefte
      heeft aan concentratie en denkvermogen op het werk, op school of in 
      het dagelijks leven.

ENGELWORTEL 
Dit kruid wordt al duizenden jaren gebruikt voor nervositeit en angsten. 
Het bevat een aanzienlijke hoeveelheid vitamine B-12, zink, kalium, magnesium, 
ijzer, fructose, riboflavine en vele andere sporenelementen.

VEELGESTELDE VRAGEN 

PRESTEER OP TOPNIVEAU
Heb je een heldere geest nodig? Daar hebben wij een oplossing voor.
Top® is een uniek kruidenconcentraat dat je helpt duidelijker te denken en 
scherper te zijn. De voedzame ingrediënten van Top® voeden de 
neurotransmitters van de hersenen en daarom noemen veel mensen dit 
supplement "voeding voor de hersenen". Top® bevordert ook het mentale en 
emotionele evenwicht voor een algeheel gevoel van welzijn.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

De expertise die Sunrider heeft op het gebied van formules en concentratie, 
garandeert dat zijn producten veel geconcentreerder zijn dan die van andere 
merken.Je hebt voor één kilo eindproduct tientallen kilo's rauwe kruiden nodig, 
die eerst moeten worden gereinigd, vermalen, tot poeder worden gemaakt, 
samengesteld, geëxtraheerd, gecondenseerd en gedroogd met behulp van een 
stroom warme lucht. De kruiden worden vervolgens voor een optimale werking 
versterkt aan de hand van een spray-droogproces. Wanneer je Sunrider®-
producten consumeert, krijg je in elk(e) capsule, zakje of flacon de maximale 
hoeveelheid antioxidanten en voedingsstoffen binnen. Dat is de kracht van de 
geconcentreerde producten van Sunrider.

INGREDIENT HIGHLIGHTS

Productfiche 

TOP®

VOORDELEN

•  bevordert een heldere geest en 
concentratie

•  bevordert een heldere geest en 
concentratie

•  volledig natuurlijke ingrediënten

•  niet verslavend

•  geen chemicaliën, hormonen of 
toegevoegde stimulerende middelen

GECERTIFICEERD
ALS halal

GECERTIFICEERD
ALS KOOSJER

FORMULE GEBASEERD 
OP DE EXPERTISE VAN 
DE EIGENAAR

GEMAAKT VAN 
NATUURRLIJKE 
INGREDIËNTEN

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD




