
Productfiche

Evergreen®

VOORDELEN

•  Geformuleerd met zeer 
geconcentreerd chlorofyl

• • Supports energy and endurance zorgt
voor energie en uithoudingsvermogen

•  bevat krachtige antioxidanten en 
fytovoedingsstoffen

• versnelt het herstel na het sporten

•  vermindert pijn na het sporten door 
zuurstof en voedingsstoffen te 
vervoeren

•  bevordert een gezonde bloedsomloop 

•  bevordert de spijsvertering 

ONTDEK DE KRACHTIGE ENERGIE VAN DE NATUUR
Evergreen® is een vloeibaar chlorofylconcentraat en een handige manier om in één shot te 
profiteren van de krachtige antioxidanten en fytovoedingsstoffen van donkere bladgroenten. 
Evergreen® verhoogt je energie door de bloedsomloop te helpen met het vervoeren van 
zuurstof, voedingsstoffen en andere elementen naar de verschillende stelsels van het 
lichaam.
Evergreen® is deskundig samengesteld voor een superieure biobeschikbaarheid en bevat 
geen kunstmatige zoet- en kleurstoffen of conserveringsmiddelen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Een essentieel beginsel van de Philosophy of Regeneration® is om het lichaam te voeden en 
reinigen voor balans en een optimale gezondheid.
In overeenstemming met deze overtuiging, helpt de bijzondere formule van Evergreen het 
lichaam te reinigen van onzuiverheden en het spijsverteringsstelsel met het verwijderen van 
afval uit het lichaam.
Evergreen® voedt het lichaam bovendien met een gepatenteerde mix van vitaminen, 
mineralen en fytovoedingsstoffen.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
KOPERCHLOROFYLLINE

Het belangrijkste ingrediënt van Evergreen® is koperchlorofylline, een soort chlorofyl dat de 
bloedsomloop ondersteunt, helpt de darmen te reinigen en de spijsvertering bevordert.

IJZER
Deze essentiële mineraal mag niet ontbreken in een gezond lichaam.

Het vormt een integraal onderdeel van de hemoglobinemoleculen die zich in het centrum van 
de rode bloedcellen bevinden.
Hemoglobine helpt met het vervoer van zuurstof van de longen naar alle cellen.

PEPERMUNTOLIE 
Deze essentiële olie biedt verlichting bij verstopping, maagpijn en misselijkheid.

VEELGESTELDE VRAGEN 
V: Wat is het belangrijkste ingrediënt van Evergreen®? 
A: Het belangrijkste ingrediënt is zeer geconcentreerde koperchlorofylline, een gestabiliseerd  
oort chlorofyl. Chlorofyl, ook wel het "levensbloed" van planten genoemd, is het pigment  dat 
planten hun groene kleur geeft en wordt door planten gebruikt om sunlight into energy 
through the process of photosynthesis. zonlicht om te zetten in energie door middel van 
fotosynthese.

V: Op welke manier is geconcentreerde chlorofyl in Evergreen® goed voor het lichaam?
A:  Wanneer de bloedsomloop wordt verrijkt met chlorofyl, kunnen zuurstof, voedingsstoffen 
en andere elementen efficiënter worden vervoerd om in de verschillende systemen van het 
lichaam te worden gebruikt. Het ondersteunt het spijsverteringsstelsel bovendien bij het 
verwijderen van afval en toxines uit het lichaam. Evergreen® is een goede bron van antioxidanten, 
die vrije radicale bestrijden en een goede afweer bevorderen.

V: Evergreen® smaakt heerlijk. Bevat het kunstmatige smaakstoffen?
A: Evergreen® bevat geen kunstmatige smaak-, zoet- en kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen. Dit vloeibare kruidenconcentraat is gemaakt van alleen maar pure, 
natuurlijke ingrediënten en doorloopt een bijzonder extractieproces waardoor de natuurlijke 
zoetheid behouden blijft. Bovendien geeft de pepermuntolie een frisse touch aan dit supplement dat 
van nature goed smaakt.

AANBEVELING 
Voeg één flacon Evergreen® toe aan 240 ml Fortune Delight®, water of een andere 
kruidendrank van Sunrider® en drink het drankje gedurende de dag op. 
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