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Neem driemaal per dag naar wens vijf capsules.

V:  Wat zijn de voordelen van cardiovasculaire lichaamsbeweging? 
A:  Cardiovasculaire lichaamsbeweging of "cardio" is lichaamsbeweging die het
      hartritme verhoogt. Cardio versterkt de spieren rondom het hart, verbetert de
      bloedsomloop en bevordert de aanmaak van rode bloedcellen. Om de kans op
      hartklachten, overgewicht en andere ernstige aandoeningen te verminderen,
      wordt aangeraden drie tot vier keer per week 30-60 minuten lang aan
      gemiddelde of intensieve cardio te doen.

AANBEVELING 

BIJENPOLLEN    
Deze "superfood" wordt gezien als een van de meest volledige voedingsstoffen uit 
de natuur en bevat vitamines, mineralen, koolhydraten, lipiden en eiwitten. De 
verschillende voedingsstoffen in bijenpollen maken het tot een geweldige 
natuurlijke bron van energie.

CASSIA TORA 
Cassia heeft reinigende eigenschappen en ondersteunt een gezond 
cardiovasculair systeem.

WORTEL VAN CHINEES VARKENSGRAS 
Deze plant, die ook bekend is onder de naam polygonum, ondersteunt de afvoer 
van urine- en melkzuur, verbindingen die spierpijn en -stijfheid veroorzaken. Het 
is ook een goede bron van antioxidanten.

GINSENG  
Deze meerjarige plant wordt traditioneel gebruikt voor energie, cardiovasculaire 
gezondheid, een efficiënte stofwisseling en gezonde bijnieren.

VEELGESTELDE VRAGEN 

TOPPRESTATIES, SNEL HERSTEL
Sporters en actieve mensen maken zich zorgen om hun fysieke weerstand en 
uithoudingsvermogen, want die zijn cruciaal als je topprestaties wilt bereiken. 
SportCaps® zijn samengesteld om dat te bereiken.

SportCaps®-supplementen bevatten een geconcentreerde mix van kruiden die op 
basis van de expertise van de eigenaar zijn gecombineerd om sport- en andere 
vormen van inspannende activiteiten te ondersteunen. Onze exclusieve formule 
bevat geheel natuurlijke ingrediënten die je energie geven en geen chemische en 
synthetische additieven. SportCaps® zijn ontworpen om de weerstand en het 
uithoudingsvermogen te verbeteren en zijn erg geschikt voor sporters en 
iedereen met een actieve levensstijl.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Sunrider SportCaps zijn ontwikkeld op basis van de Philosophy of Regeneration®, 
ofwel de overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met de beste 
voeding om evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken.  Ons 
lichaam is zo ontworpen dat het onbewerkte producten als voeding herkent en 
daarom gebruikt Sunrider natuurlijke ingrediënten in SportCaps® en geen 
synthetische ingrediënten of kunstmatig verwerkte voedingsmiddelen. 
SportCaps® voeden het lichaam met ginseng, bijenpollen en andere natuurlijke 
ingrediënten voor topprestaties en bevatten geen toegevoegde cafeïne of 
stimulerende middelen die tot een crash kunnen leiden.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

Productfiche 

SportCaps®

VOORDELEN

•  verbetert de sportprestaties

•  verhoogt het energieniveau

•  verbetert je uithoudingsvermogen 
en weerstand

•  versnelt het herstel

•  Geen toegevoegde stimulerende 
middelen
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