Productfiche

NuPlus®
DE BASIS VAN EEN GEZOND EETPATROON
NuPlus® is een smakelijke, handige manier om je eetpatroon in evenwicht
te brengen. Het is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en bevat complexe
koolhydraten en een reeks gemakkelijk te absorberen voedingsstoffen. De NuPlus®formule bevat kruiden die van nature weinig calorieën, vet en cholesterol bevatten,
waardoor het een geweldige manier is om een maaltijd te complementeren en een
slimme snack voor momenten van lekkere trek. NuPlus® bevat geen toegevoegde
zoetstoffen, dus je zal geen last krijgen van een suikerpiek of -dip.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De NuPlus®-formule is gebaseerd op de unieke Philosophy of Regeneration®
(regeneratiefilosofie) van Sunrider en bevat een unieke combinatie van
plantaardige ingrediënten om het lichaam te voeden, reinigen en in evenwicht te
houden. NuPlus® is een buitengewoon voedzame formule die optimale gezondheid
en welzijn bevordert door middel van micronutriënten, vezels en antioxidanten.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
formule gebaseerd
op de expertise van
de eigenaar

gecertificeerd
als koosjer

CHINESE YAM

ineigen beheer
vervaardigd

gecertificeerd
als halal

GEPOFT LOTUSZAAD

gemaakt van
natuurlijke
ingredienten

VOORDELEN
•B
 omvol voedingsstoffen
•H
 et zit vol bioflavonoïden,antioxidanten,
aminozuren en fytochemicaliën van
plantaardige oorsprong.

Chinese yam, ook wel luchtaardappel genoemd, heeft revitaliserende
eigenschappen en is goed voor de milt.
Deze gezonde gedroogde vruchten bevatten weinig calorieën en heel veel vezels.
De zaden bevatten eiwit en zijn een goede bron van krachtige antioxidanten die de
negatieve effecten van vrije radicalen in het lichaam bestrijden.

LOTUSWORTEL

Lotuswortel is een goede bron van vezels en vertraagt de vertering van
koolhydraten, zodat je langer een vol gevoel hebt. Ook is lotuswortel goed voor
de bloedsomloop en bevat het een unieke mix van vitamines, mineralen en
fytovoedingsstoffen.

SOJA-EIWIT

Soja-eiwit is een derivaat van sojabonen en bevat alle negen essentiële aminozuren
(waardoor het een compleet eiwit is). Het is ook een goede bron van omega
3-vetzuren en isoflavonen.

VEELGESTELDE VRAGEN

•G
 een chemische isolaten,
conserveringsmiddelen of
toegevoegde zoetstoffen, suiker en
vetten.

V: Wat is het beste moment om NuPlus® te eten/drinken?
A: Wanneer je wilt. NuPlus® bevat weinig vet en cholesterol en is daardoor een slimme
keuze als maaltijdcomplement en snack. NuPlus® is een heerlijke snack voor tussen
de maaltijden en een snelle maaltijd die ideaal is voor mensen met een druk leven.

•V
 ult de gaten in je eetpatroon met
micronutriënten die je lichaam in
evenwicht houden.

V: Hoe kan ik NuPlus® bereiden?
A: J e kunt een lepel NuPlus® door 180-240 ml water, sap of je favoriete drankje van
Sunrider® doen. Het is ook lekker over muesli en havermout of gewoon direct
uit het pak met een lepel. De voedingswaarde van smoothies schiet er ook nog
verder door omhoog.

•E
 en handige bron van voedingsstoffen,
je kunt het drinken en eten.
•Z
 eer geconcentreerde voeding in
een handige verpakking.
•G
 emaakt van natuurlijke
ingrediënten om de absorptie van
voedingsstoffen te maximaliseren.

AANBEVELING
Meng één pakje NuPlus® met 180-240 ml water, Sunrider
VitaFruit® of Fortune Delight®
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