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De natuurlijke huidverzorgingsbehandelingen  
van Sunrider maken de huid weer vitaal.

HET VERSCHIL IS HELDER
De cosmetica- en huidverzorgingsproducten van Sunrider lijken misschien wel op andere merken, maar in feite 
verschillen ze enorm. De meeste bedrijven beschouwen de huid als een schildersdoek. Ze gebruiken minerale 
olie (een bijproduct van aardolie) en andere inferieure ingrediënten die de poriën verstoppen en uw gezicht 
vrijwel 'bepleisteren en luchtdicht maken'. Bij Sunrider denken we er anders over. 

EEN GEZONDE BENADERING VAN HUIDVERZORGING
Wij begrijpen dat de huid dynamisch en complex is. Onze huid is het grootste orgaan in het lichaam: het ademt, 
neemt voedingsstoffen op en scheidt afval af. Net als de rest van onze organen, dient zij gevoed en gereinigd 
te worden. Daarom gebruiken we geen mineralie olie of inferieure ingrediënten die de poriën verstoppen 
en de huid smoren. In plaats daarvan gebruiken onze cosmetica- en huidverzorgingslijnen alleen de beste 
plantaardige ingrediënten en kruidenextracten om een gezonde huid en natuurlijke schoonheid te bevorderen.

VOEDINGSSTOFFEN VOOR DE HUID
Iedereen weet hoe belangrijk collageen is voor onze huid. Maar collageenmoleculen zijn te groot om door de huid 
opgenomen te worden. Om dit aan te pakken, gebruikt Oi-Lin® Oogcrème  peptiden om de collageenreproductie 
te stimuleren en de huid stevig en vol te houden. Antioxidanten in de samenstelling helpen vrije radicalen die 
veroorzaakt worden door vervuiling, blootstelling aan zon en veroudering te neutraliseren.

Chen® Verfijnende en Liftende Crème produceert fantastische antiverouderingsresultaten door gebruik van 
de nieuwste technologie op het gebied van huidverzorging, inclusief ultrageconcentreerd hyaluronisch zuur 
om watermoleculen aan te trekken voor het behoud van een jeugdige huid. Het is tevens samengesteld met de 
beste botanische vochtinbrengers en voedingsstoffen ter bescherming en hydratering van de huid.

Dr. Chen® Opklarend Serum is een milde maar effectieve behandeling die de teint opklaart, verheldert en 
egaliseert. Het is geformuleerd met een gestabiliseerde vorm van vitamine C en een synergetische melange 
van botanische kruiden en antioxidanten die harmonisch samenwerken om een stralender, gladder en jeugdiger 
uiterlijk te onthullen.

Omdat het doel bij Sunrider de gezondheid van het totale lichaam is, voeden onze producten niet alleen van 
binnenuit, maar ook van buiten naar binnen. Kies Sunrider om uw natuurlijke schoonheid te doen bloeien en 
te onderhouden. 

ER JONG UITZIEN.
JONG BLIJVEN.


