
 
 
 
 
 

 
 

 CALLI  (reinigen) 
 

 Calli thee is een reinigende en opwekkende kruidendrank. Calli vergroot en verbetert het 
reinigings- en uitscheidingsproces. 

 
  Effect  

 Verbeterde concentratie 
 Groter uithoudingsvermogen 
 Verminderde vetzucht 
 Snellere afvoer van gifstoffen uit het bloed 
 Positief effect op huid en longen, sneller beter na verkoudheid 
 Verhoogde afvoer van gist uit het lichaam 
 Verminderde behoefte aan koffie, zwarte thee en suiker. 

 
  Advisering in gebruik   

 Gebruik water van ten hoogste 80°C. Bij een hogere temperatuur gaan namelijk de 
vitamines, enzymen en essentiële oliën verloren. Na 3 minuten trekken kun je de thee 
drinken. Laat het zakje in de thermoskan zitten. Met 1 zakje Calli maak je 1 tot 3 liter 
thee. De thee kan zowel warm als koud gedronken worden en is heerlijk met een 
druppeltje Suncare. In dit pakket zitten de smaken: Origineel en Kaneel. 

 

QUINARY (balans brengen)   
 

  Quinary voedt de vijf systemen  
 

  Het circulatiesysteem 
  Het ademhalingssysteem 
  Het spijsverteringssysteem 
  Het hormoonsysteem 
  Het immuunsysteem. 

 
 Advisering in gebruik   

 Bouw rustig op met 1 á 2 capsules per dag 
 Daarna naar behoefte 5 – 10 capsules óf 
 ½ - 1 zakje per dag (1 zakje is gelijk aan 10 capsules) 

(in dit pakket zitten capsules). 
 

 

NUPLUS (voeden ) 
 

 Nuplus geeft het lichaam een hoger energieniveau, wat geleidelijk wordt opgebouwd en lang 
aanhoudt. Het verhoogt het uithoudingsvermogen, versterkt de weerstand en neutraliseert de 
gevolgen van stress. 

 
  Effect 

  Toename van vitaliteit: een gevoel van algeheel welzijn 
  Toename van emotionele stabiliteit en innerlijke rust 
  Gunstig effect op de spijsvertering en het cholesterolgehalte 
  Afname van de behoefte aan genotmiddelen zoals:  
       suiker, koffie, junkfood en dergelijke 
  Sneller herstel van vermoeidheid en de gevolgen van stress. 

  
  Advisering in gebruik   

 Nuplus kan meerdere keren per dag genuttigd worden. Meng het met sojamelk, 
vruchtensap, yoghurt of een toetje. Het is ook heerlijk in Fortune Delight of Calli thee. 

 
De 2 smaken in dit pakket zijn: Kruidenvariatie en Bosvruchten. 

SUNRIDER SUNPACK  

Stimuleren zelfregenererend vermogen v.h. lichaam d.m.v. 
 reinigen, in balans brengen en voeden. 



 

 
SUNBREEZE (in balans brengen) 
 

 Sunbreeze is een kruidencombinatie verkrijgbaar in de vorm van olie in een flesje en balsem 
in een potje. De olie en balsem kunnen op het lichaam worden aangebracht of worden 
ingeademd. Sunbreeze verwarmt wat koud is ‘sun’ en verfrist wat warm is ‘breeze’. Het werkt 
uitstekend als verfrisser bij verstopte neus, hoofdpijn of vermoeidheid. Het brengt de ‘chi’ naar 
de plaats waar het wordt aangebracht en herstelt op die manier de balans. Het ruikt prikkelend 
fris. In dit pakket zit de olie. 

 
 Gebruik 

 Aanbrengen op de slapen en achter in de nek onder de 
schedelrand 

 Mengen met warm water en dan inademen 
 Aanbrengen en masseren op plekken van het lichaam die 

pijnlijk, stijf of koud zijn. Het werkt uitstekend bij verstopte 
voorhoofdsholtes, maagzuur, kiespijn, spierpijn, 
gewrichtsontstekingen, insectenbeten, brandwonden, 
menstruatiepijn, kleine wondjes, rugpijn en reuma 

 Aanbrengen achterop de tong bij verstopte 
voorhoofdsholtes, pijnlijke keel, slaperigheid, opgezwollen 
maag, overgeefverschijnselen en problemen met 
ontlasting. Bevordert een frisse adem. 

 
  Advisering in gebruik   
 

 Kan naar behoefte gebruikt worden. 
 Vermijd contact met de ogen, het is niet schadelijk maar prikt nogal!! 
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