
VOORDELEN

•  goede bron van vitamine A, E en C

•  gezond, heerlijk, handig

•  voor een gezonde, stralende huid

•  draagbare flacon van 15 ml 
die je kunt delen

•  100% op basis van fruit, zonder 
kunstmatige zoetstoffen of 
maïssiroop

Voeg één miniflesje (een portie) Sunrider VitaFruit® toe aan 180-240 ml koud water 
en drink het drankje zo vaak als je wilt. Om de levensduur van de voedingsstoffen te 
maximaliseren, wordt het aanbevolen dit product in de koelkast te bewaren. Kan 
ook worden toegevoegd aan eten voor een fruitige smaak en extra voedingswaarde. 

V:  Wat zijn de voordelen van het drinken van Sunrider VitaFruit®? 
A:   Sunrider VitaFruit® verhoogt de voedingswaarde van alles dat je eraan toevoegt.
      Het is een goede bron van vitamine A en C, krachtige antioxidanten die
      aantoonbaar effectief zijn in het neutraliseren van vrije radicalen. Het bevat ook
      bioflavonoïden, carotenoïden, aminozuren en allerlei andere voedingsstoffen.
      Sunrider VitaFruit® levert, vooral wanneer je het combineert met Beauty Pearl®, 
      ook essentiële collageen-opbouwende voedingsstoffen die de gezondheid en
      natuurlijke schoonheid van de huid ten goede komen.
V:  In welk opzicht is Sunrider VitaFruit® anders dan andere dranken? 
A:  Sunrider VitaFruit® is een geweldige vervanging voor drankjes met veel
      calorieën en suiker. Het bevat maar 60 calorieën en 9 gram suiker, veel minder
      dan de meeste sportdranken (ongeveer 130 calorieën/14 gram suiker per portie),
      frisdranken (ongeveer 140 calorieën/39 gram suiker per portie) en
      sinaasappelsap (ongeveer 150 calorieën/29 gram suiker per portie).

AANBEVELING 

FRUIT VAN DE DUINDOORN 
Deze plant zit vol collageen-faciliterende vitamine C, folaat, carotenoïden en 
essentiële vetzuren die de hydratatie, de elasticiteit en het celherstel van de huid 
ten goede komen.

LUO HAN GUO 
Deze meloen bevat antioxidanten en vitamines en is een natuurlijke, caloriearme 
bron van zoetheid.

WINTERMELOEN 
Deze meloen, die ook wel waspompoen wordt genoemd, bevat vitamines en 
mineralen zoals fosfor, calcium, riboflavine, ijzer, thiamine, niacine en vitamine C.

VEELGESTELDE VRAGEN 

UITERLIJKE SCHOONHEID KOMT VAN BINNENUIT
Sunrider VitaFruit® is een natuurlijk concentraat op basis van een deskundig 
samengestelde mix van kruiden en vruchten die bekend staan om hun gezonde 
eigenschappen. Dit echte "supersap" is 100% van fruit gemaakt, zonder 
kunstmatige zoetstoffen of maïssiroop, en is zo samengesteld dat de natuurlijke 
voedingsstoffen uit de onverwerkte ingrediënten goed door het lichaam kunnen 
worden opgenomen en benut. Sunrider VitaFruit® bevat ook essentiële collageen-
opbouwende voedingsstoffen die de gezondheid van de huid en een natuurlijke 
schoonheid bevorderen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Sunrider VitaFruit® is samengesteld op basis van de expertise van de eigenaar en 
de Philosophy of Regeneration® en gemaakt van de beste natuurlijke 
ingrediënten. Het gepatenteerde productieproces zorgt ervoor dat de vitale 
voedingsstoffen worden geëxtraheerd en geconcentreerd voor een superieur 
effect. Dit proces garandeert maximale absorptie en gezondheidsvoordelen voor 
het lichaam. Dit schoonheidsdrankje zit vol zeer geconcentreerd fruit, waaronder 
duindoorn, dat de huid herstelt, en bevat daarnaast grote hoeveelheden 
collageen-faciliterende vitamine C, folaat, carotenoïden en essentiële vetzuren 
die de hydratatie, de elasticiteit en het celherstel van de huid ten goede komen.
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