
              Zijn Sunriderproducten duur? 

 
Hierop  krijgen  we verschillende antwoorden, het  hangt ervan af met wie we praten. 

Hoe meer mensen begrijpen en onderricht zijn over de producten hoe goedkoper ze het 

vinden. 

Het hangt er ook vanaf hoe ze de producten gebruiken,hoeveel ze gebruiken en hoeveel 

soorten producten ze gebruiken. 

 

Sommige vinden hele sterke Calli lekker .ze gebruiken 2 zakjes in 1 kopje.Nu zul je denken 

dat dat heel duur is (€2 per kop).Maar het is nog steeds goedkoper dan een kop koffie in een 

duur hotel,en veel gezonder. 

 

Dan zijn er Sunriders die 4 tot 8 liter van 1 zakje calli maken dit is ong €0.02 per kopje .zo 

kun je 50 mensen een kopje calli geven. 

 

Sommige mensen vinden Sunrider zo geweldig dat ze alle 400 producten gebruiken. Er zijn 

ook Sunriders  die gebruiken elke dag grote hoeveelheden  en zien zo heel snel veel resultaat. 

Dan kost het meer. 

 

Sunrider producten zijn heel voordelig ,als je de kwaliteit begrijpt.,als je ziet wat voor 

geweldige resultaten het geeft ,dit zie je bij geen enkel ander product.  

Sunrider is 7 tot 40 maal geconcentreerd. 

Dit betekent dat Sunrider  40 pond kruiden concentreert tot 1 pond .Ze extraheren de water en 

bulk uit de kruiden.Wat er overblijft zijn  alleen de voedingstoffen inclusief de energie ,wat zo 

belangrijk is voor ons lichaam Ons reguliere voedsel is heel arm aan voedingstoffen  

waardoor  het niet verwonderlijk is dat zoveel mensen moe zijn  ,weinig energie hebben,en 

zelfs ziek zijn. 

 

We eten nog steeds  ons dagelijks eten voor de vezels en nutriënten maar we hebben ook  

extra supplementen nodig.Vitaminen en mineralen zijn niet de oplossing. Het zijn geïsoleerde 

chemicaliën,zonder energie en zijn voor het lichaam  moeilijk op te nemen en te verwerken. 

De beste keuze is Sunrider voedsel niet alleen door hun krachtige concentratie ,maar ook voor 

de  grote verscheidenheid aan verschillende kruiden,planten,fruit en groenten,welke niet in 

de groentewinkel te koop zijn,maar wel van essentieel belang voor ons lichaam zijn 

 

Als we gewoon onze basis programma eten : nuplus,calli,en de quinary .krijgen we meer 

dan 100 verschillende hoog geconcentreerde kruiden tot ons. 

In de groente winkel vind je ongeveer 75 verschillenden fruit en groente,maar die ga je niet 

elke dag tegelijk eten. Dit is het” Sunrider Verschil”  . 

Omdat de producten zo gigantisch geconcentreerd zijn zullen we ons niet overeten en 

tegelijkertijd voeden we ons lichaam met meer dan 100 verschillenden kruiden zodat ons 

lichaam gezond.sterk,en in balans blijft. 

 

Sunrider producten zijn geformuleerd en verbetert hierdoor  hebben ze het  beste effect en er 

zijn geen bijwerkingen.Alle kruiden zijn voedingskruiden en kan je in grote hoeveelheden 

eten. 

Dit voedsel is  voordelig als je kijkt naar de hoge concentratie,formulering,en 

verbetering,waardoor het van topkwaliteit is ongelooflijke positieve resultaten geeft. 

 

Sunrider producten is voedsel en niet alleen maar supplementen .Het kan veel vervangen wat 

je normaal in de supermarkt koopt.Op deze manier kunnen we ongeveer 50% besparen op 

voeding  en 100% op ons drinken. 



 

Het word nog beter als je anderen over deze producten vertelt,je word er  financieel goed 

voor beloond  ,je kunt de Sunrider producten  dan  gratis krijgen. Als je de producten 

geweldig vind, wil je dit graag met anderen delen. 

 

Er zijn heel veel mensen die zoeken naar een antwoord en oplossing voor hun situatie: 

Sunrider is de juiste keuze. 

Als je meer wilt weten  over het beloningssysteem dan kun je deze  info lezen in “Sunrider 

lifestyle and opportunity” 


