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The Art of Herbal Science® 

TERMÉKKATALÓGUS

Élvezze az életet kiegyensúlyozottan! 
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Vitalitás és 
energia minden 
egyes napra! 
A Nap minden élőlényt táplál. 
Hatással van a napszakok válta-
kozására, az évszakokra és az életünk 
minden egyes területére. A legtisz-
tább és legerősebb energiaforrásunk. 
A Sunrider® termékek pontosan ezt a 
mindent átható természeti energiafor-
rást juttatják el az Ön mindennapjaiba. 
Gondos szakértelemmel kapcsoljuk 
össze a gyógynövény-tudomány 
bölcsességét a nyugati orvostudo-
mánnyal és a mai kor legfejlettebb 
technikai vívmányaival. Ennek 
köszönhetően olyan növényi alapú 
termékeket kínálunk, amellyel arra 
ösztönzzük önt, hogy egészségeseb-
bé, boldogabbá és energikusabbá 
váljon, és olyan életet teremthessen 
magának, amelyet valójában megér-
demel és élni szeretne.

Fordítsa arcát a nap felé, és minden 
akadály ön mögé kerül!
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AZ ENERGIA, MELY TÁMOGAT

Vállalatunk az ön életének min-
den területét: a fizikai, szellemi, 
érzelmi, továbbá anyagi területet, egész-
ségi állapotát és jóllétét szem előtt tartva 
működik. Ezáltal egy életre szóló, meg-
bízható és támogató partnerre talál cégünk-
ben. Ennek köszönhetően a lehető legma-
gasabb életszínvonalon élheti életét.

AZ ENERGIA, MELY KÉPESSÉ TESZ

A Sunrider a személyes függetlenség ki-
alakítására és az önmegvalósításra is 
lehetőséget nyújt. Termékeink, szponzo-
raink és üzleti tervünk megkönnyíti saját 
vállalkozásának elindítását és támogatja önt 
abban, hogy saját ütemterve alapján sikerre 
vigye üzleti célkitűzéseit.

AZ ENERGIA, MELY TÁPLÁL 

A tulajdonosok megbízásával  működő  tudó-
sok szakértelmük bevonásával, teljesen ter-
mészetes alapanyagokból olyan hatékony 
növényi élelmiszereket állítunk elő, melyek 
táplálják és tisztítják szervezetünket, elmén-
ket és szellemünket. Ezáltal alapozzák meg 
és tartják fenn egészségünket, megteremtve  
az optimális egyensúlyt mindennapjainkhoz.

A Chen család alapította
A Sunrider története családunk sikertörténe-
tévé nőtte ki magát. Generációk 
együttműködését foglalja magába, melyben 
az ősi keleti gyógynövény-tudomány és a 
nyugati innováció forrt össze. Mindez nem 
valósulhatott volna meg alapítóink, Dr. Tei-Fu 
és Oi-Lin Chen nélkül.  A házaspár emberek 
iránt tanúsított elkötelezettsége vezetett az 
egészségtámogató növényi alapú termékek 
megalkotásához, melyek használatával és fo-
gyasztásával támogathatjuk a mindennapi 
egészség és az energiaszint fenntartását. Az 
üzleti vállalkozás felkínálásával pedig 
lehetőséget nyújtanak az embereknek egy 
boldogabb és kiegyensúlyozottabb élet 
megteremtéséhez.
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Természetes
erőforrások
Minden egyes Sunrider® 
élelmiszert egyedülálló 
gyógynövények és teljes
értékű élelmiszerek 
felhasználásával 
formuláztunk, olyan 
szabadalmaztatott gyártási 
folyamatok során, mint a 
kivonatolás és a koncentrálás, 
melyek biztosítják a 
hatékonyságot és a benne 
lévő tápanyagok optimális 
felszívódását. Teljesen 
természetes növényi 
élelmiszereink és étrend-
kiegészítőink biztonságosak, 
és olyan energiaforrást 
biztosítanak, melyek 
mentesek a mesterséges 
édesítőszerektől, kémiai
adalékanyagoktól és a 
tartósítószerektől.

ÉLELMISZER, NEM VEGYI ANYAG

Szervezetünket élelmiszerekkel, nem 
pedig vegyi anyagokkal, és mestersége-
sen feldolgozott ételekkel kell táplálni. A 
Sunrider® magasan koncentrált termékei 
maximalizálják szervezetünk hasznosító 
képességét teljes értékű élelmiszerfor-
rásokból, eredeti élettani struktúrájukat 
megtartva szigorú minőségellenőrzési 
eljárások útján.

FÓKUSZBAN AZ EGYENSÚLY

Amikor a szervezetünk egyensúlyban 
van, szellemi és mentális egészsé-
günk is ehhez igazodik. A Sunrider® 
termékek pontosan ezért holisztikus 
módon szervezetünk öt szervrend- 
szerét egyszerre táplálják (yin) és tisz-
títják (yang) a megfelelő tápanyagok 
kombinációjával, hogy megteremtsük 
az optimális egészségi állapotot, elk-
erülve a betegségeket. Ezt neveztük el 
a 
Regeneráció Filozófiájának®.

VÁLTOZATOS ALAPANYAGOK

Nem létezik tökéletes élelmiszer vagy 
összetevő, hiszen túl sok, vagy túl 
kevés mennyiség egy adott típusú 
élelmiszerből már felboríthatja a 
szervezet egyensúlyát. Szervezetünk 
igényli a változatos élelmiszereket és 
tápanyagokat az optimális egészségi 
állapot fenntartásához, a Sunrider® 
termékei pedig kiváló forrást bizto-
sítanak mindehhez.

SZAKÉRTELEM A FOLYAMATOKBAN 

A Sunrider alapítói képzett tudósok és 
megbízható szakértők is egyben: Dr. Tei-
Fu Chen ismert gyógynövény special-
ista és gyógyszerész; felesége, Dr. Oi-Lin 
Chen pedig orvos. Fiaikkal, Dr. Reuben 
Chen-el, aki szintén orvos, és Eric Chen-
el, aki szerves kémikus, együtt kutatják 
és fejlesztik a Sunrider® termékeket, 
valamint felügyelik a gyártási folyamatokat.



a6

BÖLCSESSÉG

Fenntartható működésünket és sikereinket a modern tudo-
mányos fejlődésnek és technológiának köszönhetjük. A Dr. 
Chen házaspár vezetésével, a kutatás és fejlesztésért felelős 
szakértőkből álló csapat a biztonságos, tiszta és hatékony 
termékek létrehozásán dolgozik, amelyek az ön optimális 
egészségét és jólétét hivatottak támogatni.

INNOVÁCIÓ

A jelenleg elérhető legkorszerűbb technológiával felszerelt 
gyógyszeripari minőségű gépeket alkalmazzuk, mellyekkel 
biztosíthatjuk termékeink magas követelményeknek 
megfelelő koncentrációját, hatékonyságát és meg-
bízhatóságát. 

HARMÓNIA

Magasan koncentrált és gondos szakértelemmel formulázott 
Sunrider® termékeink GMO-, növényvédőszer-, és vegyi 
anyagoktól mentes. Holisztikus módon — a szervezet 
egészének működését tekintve — az optimális működést 
elősegítve tölti fel szervezetünk tápanyagszükségletét. 
Legtöbb termékünk Kosher és Halal tanúsítvánnyal ren-
delkezik.



Hihetelen mennyiségnek tűnik, 
de 10 kg gyógynövényre van 

szükségünk ahhoz, hogy 
1 kg összetevőhöz jussunk, 

amely megfelel az egyik 
legnépszerűbb, szabadalmaz-
tatott eljárású termékünknek

a Quinary®-nek. 

Professzionális 
folyamatok,
szakértő ellenőrzéssel
Az egészséges életmód és az orvostudomány szakértői 
vagyunk. Míg a legtöbb vállalat külön céggel végezteti a 
kutatást, a beszerzést és a formulázást, addig a vállalatunk 
a saját termékeit világszerte hat innovatív létesítményben 
gyártja a legmodernebb gyógyszeripari gépekkel és tech-
nológiával felszerelve. A több, mint 100 000 m² alapterületen 
elhelyezkedő ültetvényeink, kémiai és mikrobiológiai laborjaink 
lehetővé teszik, hogy minden egyes gyártási folyamatot 
ellenőrizzünk, így egyetlen gyártási folyamatot sem adunk ki a 
kezünkből. Szakembereink kivétel nélkül személyesen biztosítják 
minden Sunrider® termék tisztaságát, teljességét, biztonságát és 
hatékonyságát. 

A 2008-as évben a növekvő disztribútori hálózat igényeinek kielégítése 
érdekében az elsődleges kutatási, fejlesztési és gyártási tevékenységünk 
központját áthelyeztük, és megalapítottuk a Los Angeles-i gyártóüzemün-
ket. A ‘state-of-the-art’ létesítményünk folyamatosan helytáll és megfelel a
Helyes Gyártási Gyakorlatnak (GMP), valamint az USA Élelmiszerbiztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatal (FDA) által meghatározott szigorú követelményeknek.

Az NSF független, akkreditált tanúsító testülete 2018-ban a Sunrider Los 
Angeles-i gyártóüzemünket elismerésben részesítette, mely többek között teszteli 
és tanúsítja a termékeket aszerint, hogy megfelelnek-e a szigorú közegészségügyi 
és biztonsági előírásoknak. A technológiai berendezések tesztelésétől, az összete-
vőkön át, a termékek fejlesztésének minden egyes folyamatáig szigorú ellenőrzést 
végeznek, mielőtt odaítélnék az NSF minősítést.
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A Gyógynövény-tudomány® esszenciája 
A szigorú minőségi követelmények és a precíziós gyártási folyamatok teszik egyedülállóvá termékeinket. Alapos szakértelem-
mel válogatjuk és koncentráljuk a növényi részeket az értékes tápanyagok kinyerése érdekében, így szervezetünk hozzájut az 
alapvetően szükséges tápanyagokhoz anélkül, hogy nagyobb mennyiséget kelljen elfogyasztani bizonyos élelmiszerekből.

Ellentétben a gyümölcslevekkel és a növényi olajokkal, melyeknél bizonyos egészségtámogató növényi részeket eltávolítanak az 
összetevőknél, a Sunrider® termékei a legtermészetesebb táplálkozás egy új dimenzióját nyújtják számunkra.

VÁLOGATÁS 
Gondosan válogatjuk 

meg, hogy a növé-
nyek mely része kerül 

feldolgozásra: a gyökere, 
levele, gyümölcse, 

magvai, vagy akár a 
teljes növény.

TISZTÍTÁS
Tisztítjuk és mossuk gyógy-

növényeinket a szennyeződések 
és más nem kívánt anyagok 

eltávolítása érdekében.

SZŰRÉS 
A gyógynövények 

előkészítéséhez kiváló módsze-
reket alkalmazunk, mint például 
bizonyos növényi részeket hideg 
hőmérsékleten szárítunk, magas 

hőmérsékletre hevítünk, vagy 
mézben főzünk.

KIVONATOLÁS 
Bevált módszereket alkalmazunk a 

gyógynövény tápanyagainak kinyeré-
sére, miközben kivonjuk a nemkívánatos 
összetevőket, salakanyagokat és a vizet.

FORMULÁZÁS 
A gyógynövényeket a 

megfelelő sorrendben és 
pontos arányban egye-
sítjük, hogy optimálisan  

támogassa szervezetünket.

ŐRLÉS 
Gyógynövényeinket 
az előre meghatáro-

zott mennyiségben és 
formában őröljük.

PORÍTÁS ÉS SZÁRÍTÁS 
Ezt követően a növényikivonatot 

a formula alapjaként koncent-
ráljuk, majd porrá alakítjuk.

KONCENTRÁLÁS 
Gyógynövény kivona-
tainkat sűrű, “tápany-
agdús lé” formában 

koncentráljuk.

CSOMAGOLÁS 
Az elejétől a végéig minden 
egyes precíziós folyamatot 
folyamatosan ellenőrzünk 
a minőségbiztosítás és a 

stabilitás, valamint a szava-
tosság garantálásához.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Az ültetvényekről 
egyenesen az 
ön kezébe
Kiváló  és  gondosan válogatott összetevőink 
kiemelkedő termékeket eredményeznek; 
ez a Sunrider különbség, melyet saját bőrén 
és egészsége révén tapasztalhat.



A LEGKIVÁLÓBB GYÓGYNÖVÉNYEK

A világ minden tájáról gyűjtjük be gyógynövényeinket, a legtöbb 
vadon termett és GMO-mentes, valamint ásványi anyagokban 
gazdag talajból származó termesztést folytatunk. Folyamatosan 
figyelemmel kísérjük a környezet állapotát, a talaj minőségét és a 
begyűjtési időszakokat, hogy olyan gyógynövényeket gyűjtsünk 
be, amelyek a legmagasabb egészségügyi előnyöket képesek 
nyújtani.

A LEGSZIGORÚBB TESZTELÉSI ELJÁRÁSOK

Mielőtt egyetlen egy gyógynövény alapú termék az ön kezébe jutna, 
kiterjedt mikro- és identitás vizsgálatot végzünk, hogy ellenőrizzük 
a minőséget, és igazoljuk a biztonságos használatot, továbbá 
hitelesítsük, hogy nem használtunk semmilyen növényvédőszert. 
Ugyanezen követelmények mellett szintén szigorú teszteléseket 
végzünk a gyártás minden egyes szakaszában.

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRTÁS - INNOVÁCIÓ

A legmodernebb gyártás a legmodernebb gépeket igényli, hiszen 
a hagyományos berendezések nem eredményeznek fenntartható 
előállítást. Mindemellett a gyógynövény-tudomány bölcsességét 
szabadalmaztatott formuláinkkal és gyógyszeripari minőséggel 
rendelkező technológiával egyesítjük, hogy a megfelelő tápa-
nyagokat nyerhessük ki a növényekből, megőrizve a legmagasabb 
tápanyagtartalmat.

MEGBÍZHATÓ CSOMAGOLÁSI ELJÁRÁSOK

A csomagolási folyamatokat is saját magunk végezzük, hogy 
biztosítsuk a hosszabb szavatossági időtartamot. Mielőtt készít-
ményeink elhagynák a gyárat, minden egyes termék technológiai 
hőmérséklet-szabályozáson és légmentesen lezáró folyamato-
kon megy keresztül annak érdekében, hogy garantálhassuk a bi-
ztonságos használatot, tisztaságot és hatékonyságot. Folyama-
tosan ellenőrizzük a tárolási feltételeket is.

 
SZERETETTEL ELJUTTATVA AZ ÖN OTTHONÁBA

A Sunrider® termékeket forgalmazóink juttatják el a fogyasztók-
hoz, világszerte több, mint 50 országban és régióban. Független 
Üzlettulajdonosaink inspiráló módon osztják meg a Sunrider 
különbség iránti hihetetlen szenvedélyüket. Szeretik azt, amit 
csinálnak és ezt a fajta szenvedélyt és életmódot adják tovább.

CSALÁDBARÁT TERMÉKCSALÁDOK

Vállalatunk a családi vállalkozás útján indult el, folyama-
tosan bővült, majd világméretű hálózattá nőtte ki magát. 
Vállalatunk összetartó hálózatot alakított ki, és büszkék vagyunk 
arra, hogy innovatív módon gondoskodhatunk önről és család-
járól, kiemelkedő iparágvezető termékeinkkel jelenleg is, és az 
elkövetkező generációk számára is.



Növényi táplálkozás
Egészség és jóllét        15  
Immunrendszer  16
Csont- és ízületek erősítése  17
Légzőrendszer  17 
Hormonrendszer   18
Keringési rendszer  18
Emésztés   19

Táplálás és tisztítás  
Tisztítás és hidratáció  22

Hangulati és mentális egyensúly  23
Fókusz és mentális stabilitás  24

Pihenés és feltöltődés  25
Kiegyensúlyozott alvás és pihenés  26

Aktív életmód  27
Energiaszint növekedés és teljesítmény 28
Energiaszint növekedés és regeneráció 29
Testsúly menedzsment és csökkentés 30

Hosszú élettartam és életenergia  31
Hosszú élettartam és életenergia  32

TARTALOM



Szépségápolás Háztartás
Bőrápolás  33
Szépségtámogató étrend-kiegészítők 36 
Egészséges és fiatalos arcbőr  37 
Mindennapos bőrápolás  39 
Napvédőkrém  40 
Speciális bőrápolás  41 

Testápolás  42
Tisztítás  44 
Hidratálás  45  
Hajápolás  47 
Szájhigiénia  49 
 

 

Környezettudatosság       51 
Tisztítás, főzés 53 

Promóciós eszközök             55 
Mindennapi Egészség           57
Az Ön Sunrider üzlete          59



13

Egyensúlyozza ki szervezetét!
Teljesen természetes étrend-
kiegészítőink táplálják szervezetét, 
mely a szellemi teljesítményére is ha-
tással van, így még több vitalitással 
és magabiztossággal élheti meg min-
dennapjait. 
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Az egészséges és 
optimálisan működő 
szervezet az energiaáramlás 
kiegyensúlyozásán alapszik. A 
Sunrider® termékei természetes 
módon egyaránt táplálják (yin) 
és tisztítják (yang) szervezetünk 
5 fő szervrendszerét; az 
immun-, az emésztő-, a légző-, 
a keringési rendszert, és a 
hormonháztartás működését. 
Holisztikusan, tehát az egész 
szervezet egészét tekintve 
támogatják az egészségünket 
a betegségek megelőzése 
érdekében.

EGÉSZSÉG - HOLISZTIKUS 
MEGKÖZELÍTÉSSEL

Szervezetünk megérdemli 
a legkiválóbb növényi 
tápanyagokat. A Sunrider 
szakemberei gondoskodnak 
róla, hogy a legkörültekintőbb 
eljárásokkal gyűjtsék és 
takarítsák be a saját termesztésű 
gyógynövényeket. Ezt követően a 
modern technológia bevonásával 
egy kilenc lépésből álló, 
szabadalmaztatott koncentrációs 
folyamatot alkalmazunk, hogy 
megőrizzük a gyógynövény 
eredeti élettani struktúráját, 
és hatékonyan kinyerhessük 
azokat a tápanyagokat, amire 
szervezetünknek leginkább 
szüksége van.

A TERMÉSZET ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT TÁPANYAGOK

Minden Sunrider terméket 
körültekintő eljárási folyamatok 
útján állítunk elő, ezáltal biztosítva 
a magas tápértéket. Koncentrált 
gyógynövény alapú termékeink 
GMO-, növényvédőszer- és 
vegyianyagoktól mentesen 
töltik fel szervezetének tápérték 
hiányosságait. Legtöbb 
termékünk külön Kosher és Halal 
tanúsítvánnyal is rendelkezik. 
Gyártási folyamatainkat a közismert 
NSF független nemzetközi nonprofit 
szervezet is elismerte, mely teszteli, 
ellenőrzi és tanúsítja a fogyasztói 
termékek és a gyártási folyamatok 
minőségi, egészségügyi és 
biztonsági szabványait és eljárásait.

TANÚSÍTOTT TISZTASÁG ÉS 
MEGBÍZHATÓSÁG

NÖVÉNYI ALAPÚ  TÁPANYAGOK
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Egészség
és jóllét
Ön odafigyel szervezete kiegyen-
súlyozott működésére? 
Termékeink természetes módon 
egyaránt táplálják (yin energia) és 
tisztítják (yang energia) szerveze-
tét belülről kifelé, így egészsége-
sebb, boldogabb és kiegyen-
súlyozottabb életet élhet.
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IMMUNRENDSZER

ALPHA 20C®  
Vértezze fel immunrendszerét!
Immunrendszerének hatékony támogatása és a szervezet 
tisztítása, kiegyensúlyozása egyetlen kis tasakban! Összetevői 
révén, mint például a kínai fehér virág, vagy a paris növény, 
gyógynövény alapú készítményünk természetes módon 
támogatja szervezetének T-sejtjeit a baktériumok és a 
fertőzések elleni küzdelemben, miközben antioxidánsokkal, 
kalciummal és további tápanyagokkal látja el szervezetét. 

100 x 621 mg kapszula  #20101 
10 x 5 g tasak, por   #20105

CITRIC C™ TAB
Biztosítsa szervezete számára a napi C-vitamin szükségletet!
A természetes és ízletes Citric C™ Tab termékünk 
kézenfekvő és hatékony módja a napi C-vitamin 
szükséglet fedezésének. A kellemes és természetes 
narancs ízű rágótablettánk olyan speciálisan formulázott 
gyógynövények keverékéből áll, mint a zöldtea és 
csipkebogyó kivonat, így gazdag C-vitamin és bioflavonoid 
forrást biztosít, mindezt kiváló felszívódással.

90 x 1400 mg tabletta  #26051

TOP TERMÉK



17

CSONT- ÉS  ÍZÜLETEK ERŐSÍTÉSE LÉGZŐRENDSZER

CONCO® 
Lélegezzen könnyedén, megtapasztalva az egyensúlyt!
Magas koncentrációjú, tápláló formulánk támogatja 
légzőrendszerünk kiegyensúlyozott működését, miközben 
hozzájárul szervezetünk optimális fenntartásához. Az 
amerikai lestyán gyökér kivonat támogatja az egészséges 
keringési rendszert, miközben a sásliliom gyökér kivonat 
és az olasznád gyökér kivonat támogatja a légzést, az 
emésztést és a vérkeringést.

 
 
100 x 546 mg kapszula  #20201

HERB CAL® TAB 
Erősítse csontozatát magas koncentrációjú kalciummal!
Megkövesedett korallból kivont ultra-tiszta kalcium- 
karbonátot, -citrátot és -glükonátot tartalmaz. Növényi 
kivonatok, enzimek és a D2-vitamin fokozzák a 
felszívódást. Minden egyes rágótabletta a napi ajánlott 
kalcium szükséglet 25%-át biztosítja az erősebb fogak és 
csontok érdekében.

 
 
 
90 x 1600 mg rágótabletta #26041  
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PRIME AGAIN®

Szerezze vissza eredendő vitalitását!
Az endokrin rendszer felelős az anyagcsere, a 
hangulatunk, a növekedés, az alvás, illetve a szexuális 
funkciók szabályozásáért. Magas koncentrációjú 
formulánk kiegyensúlyozza a hormonok termelődését, 
támogatva a hormonháztartás optimális működését, 
továbbá segít felvenni az öregedéssel szembeni harcot. 
A kínai papíreperfa levél kivonat a hormonháztartásunkat 
támogatja, a mórinda gyökér kivonat pedig a szerveink 
működését és az immunrendszerünket.

100 x 621 mg kapszula  #20231

HORMONRENDSZER

LIFESTREAM® 
Támogassa szervezete energiaáramlását!
Fokozza a szív-, az érrendszeri, valamint a keringési 
rendszer megfelelő működését, miközben elősegíti 
a szervezet kiegyensúlyozását és megteremti 
szervezetünkben az energiaáramlást. Az 
antioxidánsokban gazdag narancshéj kivonat vértisztító, 
továbbá támogatja a megfelelő véráramlást az optimális 
egészség érdekében. A törpe lilyturf gyökér-, és a 
gyömbérgyökér kivonat elősegíti az emésztést és az 
optimális vérkeringés fenntartását.

100 x 621 mg kapszula #20211 

KERINGÉSI RENDSZER
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EMÉSZTÉS

ASSIMILAID® 
A kiegyensúlyozott emésztésért!
Fokozza, tegye még hatékonyabbá és egészségesebbé 
emésztését tápláló gyógynövényes keverékünk 
alkalmazásával. Az atractilodis gyökér kivonat megnyugtatja 
a gyomrot és a bélrendszert, míg a narancshéj kivonat 
enyhíti az emésztési zavarokat, az antioxidánsokban gazdag 
édesköménymag pedig védelmet nyújt.

 
 
 
 
100 x 546 mg kapszula  #20221

VITADOPHILUS® 
Probiotikum az emésztés és immunrendszer egészségéért!
Természetes, alma ízű szabadalmaztatott probiotikumunk 
elősegíti az optimális emésztést és az immunrendszerünk 
működését. Almapektin tartalmának köszönhetően 
védőbevonatot képez a gyomorban, mely a probiotikumot 
elkülöníti a durva gyomorsavaktól. A gyors hatású 
lactobacillus acidophilus biztosítja a maximális 
tápanyagfelszívódást, segítve a szervezet számára az 
étel hatékonyabb feldolgozását, valamint támogatja a 
mikroorganizmusok megfelelő arányának egyensúlyát.

 
10 x  3 g tasak  #10505 
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FIBERTONE®

Biztosítsa a megfelelő élelmi rostbevitelt!
Az oldható és az oldhatatlan rostok egyedülálló keverékének 
köszönhetően elősegíti az emésztőrendszer hatékonyabb 
működését, miközben támogatja az anyagcserét és a testsúly 
optimalizálását. A zabkorpa a zabpelyhez képest 50%-kal 
magasabb rost tartalma révén hatékonyabban támogatja 
az emésztést, míg az útifűmaghéj és a szezámmag kivonat 
tisztítja a emésztőrendszert, mérsékli az étvágyat, és segít 
az optimális koleszterinszint fenntartásában.

 
 
100 x 496 mg kapszula  #22061 

SMART GUMMY® 
Nassoljon mennyei vegán gumicukorkánkból!
Lágy, könnyen rágható, ízletes, vegán gumicukorkánk 
egészséges nassolnivalót biztosít önnek és családjának. 
Minden egyes adag (1 adag 30 g) 22 gramm élelmi rostot 
tartalmaz — mely a napi ajánlott érték 87%-a — valamint 
B12-, D2-, és E-vitaminokat is tartalmaz. Valódi gyümölcsből 
és cikória gyökérrostból készül. Mennyei gumicukorkáink 
teljesen természetesek és mentesek zselatintól, valamint GMO 
származékoktól, így lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatja.

 
 
6 x 60 g dobozban, Mangó  #01330

EMÉSZTÉS
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Táplálás és tisztítás
A Sunrider gyógynövény italai antioxidán-
sokban gazdag formulája tisztítja szerve-
zetünket, így még egészségesebbnek és 
frisebbenek érezheti magát a minden-
napok során.
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TISZTÍTÁS

FORTUNE DELIGHT® 
Fedezze fel a hidratálás áldásos hatását!
Szervezete, épp úgy, mint ízlelőbimbói, meg fogják hálálni 
az egészséges hidratálást. Mindössze 10 kalóriát tartalmaz 
adagonként és teljesen cukormentes. Olyan antioxidánsokban 
gazdag aromás növényi kivonatokat tartalmaz, mint a Camellia 
Sinensis, krizantém és a jázmin, melyek minden egyes nap 
tisztítják, táplálják és frissítik szervezetét.

 10  x  3 g  60 x 3 g 
 tasak  tasak 
Natúr #15105  #15109  
Barackos  #15125  #15129  
Citromos  #15135  #15139 
Fahéjas  #15115  
Málnás  #15145  #15149 

CALLI® 
Biztosítson védelmet szervezetének minden egyes korttyal!
Mesterséges édesítőszerektől, cukroktól, zsíroktól és 
hozzáadott koffeintől mentes. Teljesen természetes zöld tea és 
gyógynövények különleges keveréke, mely antioxidánsokban 
gazdag, és elősegíti a szervezet természetes folyamatainak 
működését. A kamélia és a perilla levél kivonata védi és 
tisztítja szervezetünket, míg az imperata és a vízi hídőr gyökér 
kivonatai természetes vízhajtóként működnek. 

 
 10 x 2,5 g 60 x 2,5 g
 tasak  tasak
Natúr #15005  #15009 
Mentás  #15025  #15029 
Fahéjas  #15015 #15019  

TOP TERMÉK TOP TERMÉK
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Hangulati 
és mentális 
egyensúly 
Az optimális egészségi állapot ese-
tében mentális fogékonyságról és sta-
bilitásról beszélünk. Termékeink tá-
mogatják a szellemi éberséget, így 
minden egyes napját teljes értékűen 
élheti meg.
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HANGULATI ÉS MENTÁLIS EGYENSÚLY

TOP® 

Legyen önmaga legjobb verziója!
Legyen szellemileg versenyképes - természetes 
módon - a tápanyagokban gazdag, koncentrált 
formulánk segítségével, mely támogatja 
mentális egészségét, fókuszát és memóriáját. 
Az agyműködést serkentő gyógynövények, 
mint például a lestyán gyökér, az alangfű gyökér 
kivonat, és a menta levél kivonat a legjobb 
teljesítményre sarkallja otthon, a munkahelyén 
vagy az iskolapadban.

100 x 571 mg kapszula  #20241

VITASPRAY®      
Frissítse fel magát vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal!
Segítse elő az energia, a mentális fókusz és 
az általános egészség fenntartását a gyorsan 
felszívódó, hatékony spray használatával. 
Egyetlen adagnyi fújással a B12-vitamin ajánlott 
napi értékének 200%-át, valamint C-vitamint, 
kalciumot és egyéb ásványi anyagokat is 
bejuttat szervezetébe. Kellemes ízű és felfrissíti 
a leheletét is.

12,4  ml flakon   #26011 
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Pihenés és 
feltöltődés 
Az alvás szervezetünk számára a 
regenerálódási és a helyreállító 
folyamatokat teszi lehetővé. 
Élvezze, hogy a következő ter-
mékeink támogató segítséget 
nyújthatnak a megfelelő éjszakai pi-
henésben.
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CALLI® ÉJSZAKAI 
Kortyoljon a pihentető alvásért!
Nyugtató gyógyteánk segít a test és az elme 
ellazításában a golgotavirág, a kamélia levél és 
további gondosan válogatott gyógynövények 
keverékének segítségével. Fogyassza lefekvés 
előtt a pihentető alvás elősegítéséhez vagy 
kortyolgassa napközben a hidratáció biztosítása, a 
feszültség és a stressz oldása érdekében.

 
 
10 x 2,5 g filter, dobozban, Éjszakai #15035
 

PIHENÉS ÉS  FELTÖLTŐDÉS

SUNBREEZE® BALZSAM ÉS OLAJ 
Lazítson, relaxáljon, és frissüljön fel egyszerre!
A testedzések megviselhetik izmait. Masszírozza 
be gyorsan ható, ultrakoncentrált növényi és 
illóolaj összetételű keverékünket a túlterhelt, 
fájó izmok és a merev, fájó ízületek enyhítésére. 
A kassziaolaj támogatja a keringést, míg 
az eukaliptusz és a mentakivonat azonnal 
megnyugtatja. A frissítő illat pihentető 
aromaterápiát is kínál.

6 x 5,2 g tégely, balzsam, kicsi                       #24036 
6 x 5 ml üveg, olaj                        #24046

TOP TERMÉK
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Aktív életmód 
Aktív életmód folytatásával minden 
egyes nap egy új kihívást jelent. Az 
előkészítéstől kezdve, egészen a 
lazító regenerálódásig, termékeink 
feltöltik szervezetét, így energikusnak 
érezheti magát megalapozva a 
következő edzéshez a kitartást.
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ENERGIASZINT NÖVEKEDÉS ÉS TELJESÍTMÉNY

SUNFIT® PROTEIN PLUS 
Töltse fel szervezetét növényi fehérjékkel!
A speciális borsó- és rizsfehérje alapú 
vegán formulánk adagonként 20 gramm 
teljes értékű fehérjét tartalmaz, továbbá 
létfontosságú tápanyagokat és komplex 
szénhidrátokat, hogy támogassa 
energiaszintjét, mérsékelje éhségérzetét, 
valamint serkentse az izomnövekedést és 
a regenerálódást. Keverje hozzá kedvenc 
turmixaihoz, tegye ételeihez, vagy helyettesítse 
kisebb étkezéseit fehérjeporunkkal. 
 
680 g dobozban, Vanília          #01331

SPORTCAPS® 
Növelje teljesítményét!
Ideális a sportolók és az aktív életmódot 
élők számára. Antioxidánsokban 
gazdag formula a tápláló és energiát 
nyújtó csipkebogyó kivonatnak 
köszönhetően, míg a japán lucernakosz 
mag kivonat növeli a kitartást, a benne 
található tengeri moszat pedig tisztító 
hatású. Élvezze állóképességének 
javulását és a regenerálódást, 
a koffeinhiány tünetei nélkül. 
 
100 x 525 mg kapszula                    #24021

SUNBAR® 
Tápanyagokban gazdag növényi energia szelet!
Teljes értékű összetevőkből és gyógynövényekből 
készített növényi szeletünk hosszú távon biztosít 
energiát és kiegyensúlyozott táplálkozást. Magas 
rost-, és alacsony cukortartalmú, az egészséges 
táplálkozást lassan felszívódó szénhidrátokkal, 
egészséges zsírokkal, GMO-mentes szójafehérjével, 
vitaminokkal és antioxidánsokkal támogatja. Vegyen 
magához egy szeletet és kezdődhet a nap! 

 
10 x 30 g szelet, dobozban Csokoládés        #10115
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ENERGIASZINT NÖVEKEDÉS ÉS REGENERÁCIÓ

ELECTROSPORT® 
Hidratálódjon és töltse fel ásványi anyag készletét!
Az intenzív edzések alkalmával szervezetünk 
rengeteg ásványi anyagot veszít izzadás útján. 
Ne törődjön bele teljesítményének csökkenésébe! 
Folyékony gyógynövény koncentrátumunk 
elektrolitokban és ásványi anyagokban - többek 
közt nátriumban, káliumban és magnéziumban - 
gazdag formulája alapvetően fontos tápanyagok 
azonnali bejuttatását teszi lehetővé a szervezetbe. 
Egyszerűen csak adja hozzá a praktikus fiola 
tartalmát kedvenc italához.
 
10 x 15 ml fiola, dobozban #24055

EVERGREEN® 
Kortyoljon a zöld növények legjavából!
Magas koncentrációjú, vitalizáló, folyékony 
klorofill tartalmú termékünknek köszönhetően 
réz-klorofillinnel, vassal, valamint az esszenciális 
növényi tápanyagok és a védelmet biztosító 
antioxidánsok által serkentheti vérkeringését. 
Fogyasztásával fokozhatja szervezete 
állóképességét és gyors regenerálódását. A 
borsmenta olaj tiszta és frissítő ízt kölcsönöz és 
támogatja az emésztést.

  
10 x 15 ml fiola, dobozban #20325
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 TESTSÚLY MENEDZSMENT ÉS CSÖKKENTÉS

SUNTRIM™ SHAKE
Optimalizálja testsúlyát energiával telve!
Ne éheztesse magát, ha testsúlyát szeretné 
optimalizálni!  Vegán, teljesen növényi 
szuper shake-ünk segít megfékezni 
nassolás utáni vágyát. Teljes értékű 
fehérjékkel - mind a 9 létfontosságú 
aminosavval - vitaminokkal, ásványi 
anyagokkal és komplex szénhidrátokkal 
táplálja szerveztét. 

10 x 25 g tasak, dobozban 
Csokoládés #01290 

VITASHAKE® 
Csökkentse éhségérzetét és töltse fel szervezetét!
Teljes értékű és tápanyagdús összetevőivel 
kiegyensúlyozott étkezést biztosít szervezetének 
otthon vagy menet közben. Táplálja vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal, rostokkal, 
prebiotikus frukto-oligoszacharidokkal, egészséges 
szénhidrátokkal és növényi fehérjékkel szervezetét—
adagonként kevesebb, mint 100 kalóriával. 
Természetesen finom, alacsony cukor-tartalmú, 
mentes édesítőszerektől, ízesítőktől, GMO-tól és 
tartósítószerektől.    
 
10 x 25 g tasak, dobozban, Kakaós                    #10605

SUNNYDEW®

Édes élet egészségesen!
Ha kedveli az édes ízt, biztosan 
kedvelni fogja természetes 
édes sztívia alapú ízesítőnket. 
Antioxidánsokkal és nélkülözhetetlen 
ásványi anyagokkal, hozzáadott 
cukor, szénhidrát vagy kalória nélkül 
fokozza az édes ízt.

30 ml flakon  #15301 
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Hosszú élettartam és életenergia
Az öregedési folyamat csökkenthető a csi áramlásának elősegítésével, 
mely szervezetünk életenergiáját jelenti. Termékeink bármely életsza-
kaszában megtámogatják ennek az energiának a szabad áramlását a 
fizikai, mentális és spirituális egyensúly megteremtése érdekében.
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HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS ÉLETENERGIA

NUPLUS® 
Töltse fel szervezete tápanyaghiányosságait!
Természetes és ízletes, ráadásul alacsony zsírtartalmú, 
tápanyagdús, por formájú élelmiszer, mely olyan teljes értékű 
összetevőkből és szójafehérjéből, illetve gyógynövényekből 
készül, mint a kínai jamsz, az euryale mag és a lótusz 
gyökér. Alapvető tápanyagokkal, komplex szénhidrátokkal, 
omega-3 zsírsavakkal, vitaminokkal, bioflavonoidokkal 
és aminosavakkal táplálja szervezetünket. Keverje össze, 
szórja rá ételeire vagy fogyassza egészséges nassként. 

    10 x 15 g tasak, dobozban  
Áfonyás™    #10015  
Ananászos-Banános   #10025  
Almás-Fahéjas   #10035  
Natúr™    #10045  

QUINARY®      
Hozza egyensúlyba szervezetét az 5 
szervrendszer támogatásával!
Tisztítsa, táplálja, erősítse és hozza 
egyensúlyba szervezetét – ezzel 
fenntarthatja annak optimális állapotát! 
Koncentrált formulánk 23 speciális 
gyógynövény keverékéből áll és 5 kiemelt 
termékünk—Alpha 20C®, Conco®, 
Assimilaid®, Lifestream®, és Prime 
Again®— kulcs összetevőit tartalmazza, 
így hatékonyan támogatja az immun-, a 
keringési-, az emésztő-, az endokrin-, és 
a légzőrendszer működését.   
 
100  x 596 mg kapszula         #20001

LIQUI-FIVE®  
Élvezze Quinary® termékünket folyékony 
formában is!
Praktikus és magasan koncentrált 
folyékony kiszerelésű formulánk 
a legnépszerűbb termékeink 
összetevőit tartalmazza, mely 
szervezetünk 5 szervrendszerét az 
immun-, a keringési-, az emésztő-, 
az endokrin-, és a légzőrendszer  
működését szabályozza, valamint 
egyszerre tápláló, tisztító és 
kiegyensúlyozó.
 
10 x 15 ml fiola, dobozban     #20315

TOP TERMÉK
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Adja meg a gondoskodást 
bőrének, és ez a kisugárzásán 
is látszani fog!
A mindennapos bőrápolástól kezd-
ve egészen a speciális kezelésekig, 
tudományosan fejlesztett formu-
láinknak köszönhetően készít-
ményeinkkel minden életkorban 
megőrizheti bőrének egészségét
és ragyogó kisugárzását. 
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A kiegyensúlyozott és 
megfelelően táplált bőr 
védőpajzsként áll ellen a 
környezeti hatásoknak, melyek 
kiváltják az öregedés legkorábbi 
jeleit, például az bőr egyenetlen 
tónusosságát, az apró szarka-
lábak megjelenését, a ráncokat, a 
bőr megereszkedését, vagy a 
gyulladást. Bőrápolóink ter-
mészetesen harmonizálnak az 
olaj-víz bázis egyensúly terén, 
hogy minden egyes szakaszban 
és állapotban megvédje és táp-
lálja bőrét.

BŐRÜNK EGÉSZSÉGE, A 
BELÜLRŐL FAKADÓ SZÉPSÉG

Bőrünk a legnagyobb lélegző 
szervünk. Akárcsak a többi 
szervünket, bőrünket is táplálni 
és védeni kell, ahhoz hogy 
megőrizze optimális egészsé-
gét és sugárzó szépségét. 
Bőrbarát gyógynövényes 
kivonatokban gazdag, enyhén 
savas kémhatású készítmé-
nyeink támogatják bőre ter-
mészetes védőköpenyét, így 
fenntartja a természetes pH 
egyensúlyt, így bőre megőrzi 
rugalmasságát és fiatalos ki-
nézetét.

A TERMÉSZET 
LEGJAVA

Minden egyes Sunrider bőrápolási 
termékünk gondos szakértelemmel 
lett formulázva annak érdekében, 
hogy bőrünkhöz gyengéd legy-
en, valamint minden bőrtónus 
és -típus, illetve az érzékeny bőr 
számára is megfelelő ápolást biz-
tosítson. Biztos lehet benne, hogy 
a legbiztonságosabb és legma-
gasabb minőséggel rendelkező 
törődést kapja meg termékeink 
használatával.

BIZTONSÁG ÉS GYENGÉDSÉG 
MINDEN BŐRTÍPUS SZÁMÁRA

SZÉPSÉGÁPOLÁS
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Bőrápolás
Az életkor egy olyan titok, 
amelyet bőrünknek sosem 
szabad elárulnia. Kizárólag a 
legfinomabb növényi alapa- 
nyagokból és gyógynövény-
kivonatokból készült szépség-
ápoló készítményeink ragyogóvá 
teszik bőrét, így ön még 
egészségesebb és vonzóbb 
megjelenést nyújthat.
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SZÉPSÉGGYÖNGY® 
Érezze magát kiegyensúlyozottnak és sugárzóan szépnek!
Gyöngyméretű pirula formájában belülről táplálja bőrét szépítő 
gyógynövényekkel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, 
valamint esszenciális aminosavakkal. Fogyassza vitaminokban 
gazdag kamilla virág és méhpempő kivonatokat tartalmazó 
termékünket, hogy megőrizze bőrének természetes megújuló 
képességét. 

 
 
28 db gyöngy, dobozban  #20301 

SUNRIDER® VITAFRUIT
Szépítse és töltse fel vitalitással bőrét és egészségét!
Egzotikus gyógynövény- és gyümölcskeverékünk teljes értékű 
összetevőket tartalmaz, mely igazi frissítő koktél tápanyagokra 
szomjas bőrének. A homoktövis gyümölcse, a szerzetesek gyümölcse, 
a télidinnye és a kollagént elősegítő C-vitamin kombinációja biztosítja 
a létfontosságú bioflavonoidokat, karotinoidokat, aminosavakat és más 
tápanyagokat, amelyekről közismert, hogy javítják bőrének egészségét 
és természetes szépségét. Természetes és kellemes ízvilágát biztosan 
kedvelni fogja.

10 x 15 ml fiola, dobozban #00827 

SZÉPSÉGTÁMOGATÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK
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EGÉSZSÉGES ÉS FIATALOS ARCBŐR

OI-LIN® 
ARCTONIK
Lágyítja, tonizálja, és regenerálja arcbőrét
Vitalizálja arcbőrét, miközben összehúzza a 
tág pórusokat és helyreállítja a természetes 
pH egyensúlyt. Az uborka kivonat lágyítja, 
a nátrium-PCA-hidrátok, a cukornád-, és a 
kakukkfű kivonat védi, illetve felkészíti a bőrt 
a mélyebb hidratálás befogadására.

 
120 ml, parabénmentes #01250

OI-LIN® 

TISZTÍTÓKRÉM  
Olaj alapú tisztítás a tiszta arcbőrért
Használatával eltávolítja a sminket és a 
szennyeződéseket, ezáltal felszabadítva és 
frissé, hidratálttá, simává, lágyabbá téve 
arcbőrét. Az antioxidánsokban gazdag Camellia 
sinensis megtisztítja, míg a jojoba és az 
A-vitaminnal dúsított méhviasz nyugtatja és 
védi bőrét.
 
Jelenleg nem elérhető. Az Oi-Lin® Bőrápolás 
próbacsomag összeállításában megtalálható.

OI-LIN®

REVITALIZÁLÓ ÉS TISZTÍTÓKRÉM  
Víz alapú tisztítás bőre szépségéért
Mélyen megtisztítja a pórusokat a felesleges 
zsírszennyeződésektől, sminktől és 
napvédőkrémektől, miközben fenntartja 
bőrének pH egyensúlyát. A szójafehérje 
hidratál, miközben a vitaminokban gazdag 
aloe vera táplálja, valamint a grapefruit kivonat 
kiegyenlíti és javítja az öregedés látható jeleit. 
 
60 ml #40022

ELTÁVOLÍTÁS TISZTÍTÁS TONIZÁLÁS1. LÉPÉS: 2. LÉPÉS: 3. LÉPÉS:
PARABÉNMENTES
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EGÉSZSÉGES ÉS FIATALOS ARCBŐR

OI-LIN® 
MÉLYHIDRATÁLÓ KRÉM 
Táplálja, erősítse bőrét, és vegye fel a harcot az idővel!
Antioxidánsokban és esszenciális illóolajokban gazdag, 
leheletkönnyű formulánk könnyen felvihető és gyorsan 
felszívódik. A prémium növényi alapú szkvalén hidratálja 
bőrét, lassítja az öregedés látható jeleinek kialakulását, 
míg a szúrós csodabogyó, valamint az aloe vera és az 
E-vitamin regenerálják és megóvják arcbőrének állapotát. 
 
 
50 ml #40042

HIDRATÁLÁS4. LÉPÉS:

OI-LIN® 
BŐRÁPOLÁS PRÓBACSOMAG 
Egészséges és ragyogó arcbőr 4 lépésben
Egyik legnépszerűbb fiatalságot megőrző kozmetikai 
csomagösszeállításunk, mely tartalmazza az Oi-Lin® 
termékcsalád legjavát: Oi-Lin® Tisztítókrémet, Oi-Lin® 
Revitalizáló és tisztítókrémet, Oi-Lin® Arctonikot és az Oi-
Lin® Mélyhidratáló krémet. Választhat teljes vagy próba 
kiszerelésű termékeink közül.

 
14-15 g, próba kiszerelés  #90000



39

MINDENNAPOS BŐRÁPOLÁS

KANDESN® 
TISZTÍTÓKRÉM
Tisztítsa, hidratálja, és hozza egyensúlyba 
arcbőrét
Eltávolítja a fölösleges zsír, smink és más olajos 
alapú szennyeződéseket, miközben mélyen 
tisztítja a pórusokat, és fenntartja bőre pH e- 
gyensúlyát. A mélyreható avokádóolaj elősegíti 
a hidratációt, míg a méhpempő és a jojobamag-
olaj B-vitaminokkal és védő anti-oxidánsokkal 
táplálja bőrét, így puha és selymes lesz. 

 
96 g, parabénmentes #01270

KANDESN® 
PÓRUSÖSSZEHÚZÓ FOLYADÉK  
Tisztítás, pórusösszehúzás és hidratáció
Alaposan megtisztítja és összehúzza a 
pórusokat, miközben eltávolítja a megmaradt 
olaj- és szennyeződésnyomokat. A 
glikolsavban gazdag cukornád megnyugtatja 
a bőrt, miközben hozzájárul a toxinok elleni 
védelemhez. A varázsmogyoró összetevő 
támogatja a hidratációt és a bőrtónus 
kiegyenlítését, anélkül, hogy irritálná a bőrt, 
mint a legtöbb alkohol tartalmú termék.

120 ml  #30044

KANDESN® 
MÉLYHIDRATÁLÓ KRÉM 
Lágyítja, hidratálja, és regenerálja arcbőrét
Minőségi összetevőkben gazdag formulánk 
támogatja a bőr azon természetes  képességét, 
hogy pótolja és megtartsa a nedvességet. 
A fiatalságot megőrző búzacsíraolaj segít 
helyreállítani a nap, a szennyeződések és más 
környezeti hatások által károsított arcbőrt. A 
nyugtató hatású méhviasz A-vitaminnal védi, 
míg az avokádóolaj mélyre hatol, és még a 
legszárazabb, legkeményebb bőrt is megpuhítja.

50 ml, illatmentes   #30052 

TISZTÍTÁS TONIZÁLÁS HIDRATÁLÁS1. LÉPÉS: 2.LÉPÉS: 3. LÉPÉS:
PARABÉNMENTES
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NAPVÉDŐKRÉM

OI-LIN® 
FÉNYVÉDŐ NAPKRÉM SPF 30
Védi és megtartja bőre hidratáltságát!
Krémes, mégis könnyed, gyorsan felszívódó 
formula, mely hosszú távú védelmet nyújt 
a napsugárzás ellen. A hialuronsav és 
a növényi alapú szkvalén hidratálja és 
javítja a napégést szenvedett arcbőrt, 
a száraz bőrt pedig antioxidánsokkal, 
valamint az aloe vera összetevőivel 
megnyugtatja és elősegíti a regenerációját.  
 
120 ml, parabénmentes #01382

PARABÉNMENTES
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SPECIÁLIS BŐRÁPOLÁS

OI-LIN® 

ÉJSZAKAI EMULZIÓ 
Töltse fel és újítsa meg arcbőrét alvás közben!
Ápolja bőrét és szépségét intenzív hidratálással, 
mely természetes módon állítja helyre és 
újítja meg bőre állapotát az éjszaka folyamán. 
Az E-vitaminban gazdag búzacsíraolaj 
véd a szabad gyökökkel és az öregedéssel 
szemben, míg a nátrium-hialuronát csökkenti 
a ráncok megjelenését és megelőzi a jövőbeli 
szarkalábak kialakulását. Selymesen sima 
bőrrel ébredhet fel.

28 g #42051

OI-LIN® 

KÜLÖNLEGES ARCKRÉM
Tegye természetesen ragyogóvá arcbőrét!
Olyan bőrtápláló gyógynövény kivonatokkal 
lett dúsítva, mint a citrom, az alma és zöld 
tea, melyeknek köszönhetően — nevéből 
is kifolyólag — egy kivételesen tápláló 
krémet használhat. Magasan koncentrált, 
C-vitaminban bővelkedő krém, mely támogatja 
a kollagéntermelést, és tónusossá, valamint 
ragyogóvá teszi a bőrt, megnyugtatva, lágyítva, 
fiatalabbá és egészségesebbé téve. 

28 g #42031

OI-LIN® 

SZEMRÁNCKRÉM 
Intsen búcsút a szarkalábaknak és a sötét foltoknak!
Öregedést megelőző formulánk könnyen 
felvihető a szemkörnyéki érzékeny bőrre, 
mely szembeszáll a bőr megereszkedésével 
és halványítja a sötét foltokat. A hialuronsav 
hidratál és feszesítő hatású, míg a 
fehérjében gazdag peptidek elősegítik a bőr 
rugalmasságának megőrzését. B5-vitamin 
tartalmának köszönhetően a szemkörnyéki bőr 
még ragyogóbbá, fiatalabbá és szebbé válik.

14 g #42020
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SPECIÁLIS BŐRÁPOLÁS

OI-LIN® SZEMRÁNCZSELÉ 
Fókuszban a látható öregedés jeleinek 
csökkentése!
Mély regenerációt biztosító formulánk 
a szem-, ajak- és arc környékének 
kezelésére alkalmazható, mely növeli bőre 
nedvességtartalmát. Az antioxidánsok és a 
béta-karotin olaj újjáépíti,  valamint a nyugtató 
ligetszépe kivonat védi bőrünket. Élvezze, 
ahogy egyre inkább kisimulnak a szarkalábak, 
nevető ráncok és a megereszkedett bőr.

 

14 g #42070

OI-LIN® 

REGENERÁLÓ ARCKRÉM  
Hámlasztás, célzott kezelés bőrének 
átalakulásával
Kezelje megviselt, sérült bőrét teljes megújítási 
folyamattal, fokozva bőrének fiatalosságát, 
természetes megújulási ciklusát. A jojobamag- 
és avokádóolajok hidratálják és bársonyossá 
teszik a bőrt, miközben az alfa-hidroxi-savak 
kiszorítják az elhalt hámsejteket és stimulálják 
a kollagéntermelést. A ráncok elhalványulása 
és a textúra észrevehetően javul.

14 g #42060

DR. CHEN® 
BŐRFESZESÍTŐ KRÉM 
Állítsa helyre és őrizze meg bőrének fiatalságát!
Innovatív bőrápoló technológiánknak 
köszönhetően megőrizheti bőre fiatalságát. 
Finomítja és feszesíti arcbőrét minimalizálva a 
vonalak és a ráncok megjelenését. A hialuronsav 
telíti a bőrt, és mélyen hidratálva támogatja 
annak helyreállítását és megújulását, míg a 
fehérjében gazdag peptidek elősegítik a kollagén 
termelődését. A bőr lágyabbá, simábbá és élettel 
telibbé válik.

15 ml #42000
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Testápolás- 
Gondoskodás 
A válogatott gyógynövények 
esszenciáival minden porcikáját 
tetőtől-talpig kényeztetheti. 
Teljesen természetes testápoló 
termékeinkkel családjának 
bőrápolásáról is gondoskodhat.
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TISZTÍTÁS

KANDESN® 
SZÉPSÉG SZAPPAN
Tisztít, hidratál és felfrissít
Szappanmentes szappanunkkal megőrizheti 
bőrének pH egyensúlyát, valamint eltávolítja a 
szennyeződéseket anélkül, hogy eltávolítaná 
a bőr fiatalosságát biztosító hidratáltságot. 
A kukoricakeményítő szagtalanító, illetve 
felszívja a felesleges olajat, míg a ricinusolaj 
megőrzi a bőr puhaságát, simaságát és 
rugalmasságát. Ráadásul szappanunk 
újrahasznosítható papírcsomagolással készül.

100 g #32001

OI-LIN® 

FOLYÉKONY SZAPPAN  
Kényeztesse testét folyékony szappanunkkal!
Nyugtató növényi összetevőkben gazdag, 
hidratáló folyékony szappanunk megvédi bőrét 
megtartva természetes pH-egyensúlyát. Az 
öregedésgátló ginzeng gyökér bársonyossá 
teszi a bőr tónusát, csökkentve a látható finom 
vonalak és ráncok kialakulását. A vitaminban 
gazdag aloe vera gél táplálja, miközben a 
rozmaring levél erősíti, és megóvja a szabad 
gyököket. 

240 ml #45008

KANDESN® 
KÉZTISZTÍTÓ ZSELÉ
Kézmosás víz nélkül!
Menetközben használható praktikus, 
gyorsan száradó formulánk 
folyadékmentesen tisztítja meg és 
hidratálja bőrét. Az antioxidánsokban 
gazdag rozmaringlevelek serkentik bőre 
természetesen fiatalos rugalmasságát, 
miközben a teafaolaj kezének bőrét 
lágyabbá, simábbá  teszi.

 
60 ml, flakonban  #01562

1 TUBUS
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HIDRATÁLÁS

OI-LIN® 

KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ 
Mélyreható gondoskodás tetőtől talpig
Ultra magas koncentrációjú testápolónk a 
nedvesség megtartásával revitalizálja bőrét, mellyel 
így elkerülheti a bőr kiszáradását. A nyugtató aloe 
vera gél összetevő táplálja, míg az öregedésgátló 
E-vitamin, antioxidáns hatásával védelemet nyújt. 
A rozmaringlevélnek köszönhetően  fokozódik 
bőre rugalmassága, így feszesebbé, simábbá és 
hamvasabbá válik.
 

 

240 ml, illatmentes  #45018 

KANDESN® 
HERBAL DEO
Kezdje a napját frissen, természetesen!
Maradjon friss és üde a nap folyamán anélkül, 
hogy a dezodorokban általában megtalálható 
nehézfémeket és vegyszereket bejuttatná a 
szervezetébe. A praktikus roll-up applikátorral 
könnyedén felviheti a bőrfelszínre a dezodort. A 
citromolaj citrusossága, tiszta, friss illatot biztosít, 
míg a szódabikarbóna semlegesíti a szagokat és 
kiegyensúlyozza a bőrfelszín pH-egyensúlyát.
  
60 g, triklozán mentes  #01498

TRIKLOZÁN MENTES
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HAJÁPOLÁS

KANDESN® 
SAMPON
Mélyreható és tisztító sampon
Erősítse meg fejbőrét és hajtöveit mélyen hidratáló, 
könnyű formulánk segítségével. A szójafehérje javítja 
a haj szerkezetét, textúráját és kezelhetőségét, míg 
a méhpempő, valamint az avokádó és a jojoba olaj 
elengedhetetlen vitaminokkal, fehérjékkel és védő 
antioxidánsokkal nyújt táplálást. A borsmenta olaj 
jólesően felfrissíti fejbőrét.

 
240 ml  #34008

KANDESN® 
KONDICIONÁLÓ
Szelidítse meg kusza tincseit!
Hatékony és könnyed összetételével frissíti fejbőrét, 
míg a hajvégeket mélyen hidratálja. Az E-vitamin 
helyreállítja hajának fényét és telítettségét, 
miközben antioxidánsai UV-védelmet biztosítanak. 
A rozmaringlevelek, valamint az avokádó és a jojoba 
olaj megnyugtatja a száraz fejbőrt, miközben ellazítja, 
simítja és erősíti a haját elkerülve a haj töredezését. 

 
240 ml  #34018
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Felkészült a tökéletes hajápolásra?
Legyen akár göndör, egyenes, természetes vagy festett 
haja, mi biztosítjuk az ön számára legmegfelelőbb sam-
pont, kondícionálót és egyéb hajápoló termékeket.

  HAJTÍPUS   IGÉNYEK   AJÁNLOTT TERMÉKEINK:

  Vékony, 
  töredezett

  Táplálás, 
  Napi
használatra

  •  Kandesn® Spa Sampon és Hajápoló
  • Kandesn® Hajformázó  
  • Dr. Chen® Hajszérum

  Zsírosodásra
  hajlamos

  Dúsítás, 
  Méregtelenítés, 
  Alapos tisztítás

  •  Kandesn® Sampon és Hajbalzsam
  •  Kandesn® Hajkondícionáló és
    Regeneráló Spray
  • Kandesn® Hajformázó

  
  Festett,
  érzékeny,
  száraz 
 

  Regenerálás, 
  Hidratálás, 
  Színvédelem

  •  Oi-Lin® Sampon és Hajbalzsam
  •  Kandesn® Hajkondícionáló és
    Regeneráló Spray
  • Dr. Chen® Hajszérum
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SZÁJHIGIÉNIA

SUNSMILE® 
HERBAL FOGKRÉM 
Tisztítsa fogait fluorid-mentesen!
A természet biztosította összetevőkből készült, szelíd, mégis 
erőteljes formula természetes módon tisztítja és polírozza a 
fogakat szemcsék vagy a potenciálisan káros vegyi anyagok, 
valamint a normál fogkrémekben található mesterséges szín- 
és édesítőszerek hozzáadása nélkül. A gyümölcs-enzimek, a 
gyógynövénykivonatok és a szódabikarbóna biztonságosan 
távolítják el a makacs ételmaradékokat a fogak közül, kellemes 
mentolos frissességet hagyva maguk után, ráadásul még a 
gyerekek is biztosan kedvelni fogják.

135 g #60004

SUNNY DAYS®  
Kóstoljon bele leheletfrissítő gumicukorkánkba!
Ellentétben a leheletfrissítő cukorkákkal, melyek 
valójában csak ronthatnak a száj higiéniai állapotán, 
természetes és egészséges csepp alakú gumicukoránk 
rövid idő alatt felfrissíti leheletét. A cukor-, zselatin-, 
glutén- és tartósítószerektől mentes, hűsítő eukaliptusz 
és a borsmenta pedig támogatja az egészséges fogínyt, 
torokmandulákat és ráadásul még az emésztést is. A fahéj 
és a kakukkfűolaj vasat, kalciumot és antioxidánsokat is 
biztosít a szervezetnek.

 
 
6 x 60 g-os dobozban  #10406
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ORAL CARE

Egészséges és 
biztonságos
választás családja 
számára is!
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Takarítson környezetbarát 
módon, biztonságosan
A családi otthon az a szentély, 
ahol összegyűlnek a család-
tagok pihenni és feltöltődni. 
A Sunrider megbízható háztar-
tási termékeivel a lakás minden 
egyes zeg-zugát biztonságo-
san és praktikusan tisztán tart-
hatja.
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Formuláink kíméletlenek a foltok-
kal és a szennyeződésekkel szem-
ben, mégis biztonságosak az 
egész családja számára. Kiváló 
tisztítást biztosító termékeink 
természetes összetevőket tar-
talmaznak, nem úgy, mint a leg- 
több háztartási termék, melyek-
ben színezékek, mérgező vegyi 
anyagok és mesterséges illata-
nyagok találhatóak. 

KÖRNYEZETBARÁT
TISZTÍTÁS

A padlótól a mennyezetig, kül-  
és beltéren egyaránt, magas 
koncentrációjú és kis mennyi-
ségben is elegendő háztartási 
termékeinkkel a Sunrider nem 
hagy ki egyetlen felületet sem. 
Hatékonyan, praktikusan és biz-
tonságosan tarthatja tisztán ott- 
honát, mellyel időt és pénzt is 
megtakaríthat.

MINDEN TÍPUSÚ FELÜLET 
TISZTÁNTARTÁSÁHOZ

Minden Sunrideres háztartási ter-
mékünk környezetbarát is egyben. 
Természetes összetevőink lehetővé 
teszik a káros és a rákkeltő anya-
gok nélkül megvalósuló tisztítást, 
így bolygónk területeit és vizeit sem 
szenynyezzük. Magas koncentrációjú 
formuláinknak köszönhetően a ke-
vesebb mennyiség használatával, 
végső soron kevesebb csomagolási 
hulladékot termelünk.

BIZTONSÁGOS A CSALÁDJA ÉS
A BOLYGÓNK SZÁMÁRA IS

H Á Z T A R T Á S
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FŐZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS

SUNSMILE® ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSMOSÓ
A biztonságos zöldség-és gyümölcstisztításért!
Távolítsa el környezetbarát módon a megvásárolt zöldségekről, 
gyümölcsökről a növényvédő szereket, a viaszos bevonatot és az 
egyéb szennyeződéseket. A kukoricából származó növényi alapú, 
biológiailag lebomló zöldség – és gyümölcsmosónk percek alatt 
alaposan megtisztítja a zöldséget, gyümölcsöt.

 
 
 
 
 
475 ml   #60056 
30 ml, utazó kiszerelés  #60051 

DR. CHEN® TITKOS SZÓSZ
Dobja fel az ízeket!
Természetes, egyedi összetevőkből álló szószunk ideális grillezéshez, 
pácoláshoz vagy mártásokhoz, ráadásul alacsony nátrium- és 
cukortartalmú; zsír- és koleszterinmentes. Kollagéntermelést serkentő  
és antioxidánsokban gazdag homoktövis gyümölcsből, citromlével és 
teljes értékű szójafehérjéből készül. Adja hozzá húsokhoz, zöldségekhez, 
salátákhoz, tésztákhoz vagy bármilyen olyan ételhez, amelynél egyedi 
ízvilágot szeretne elérni.

 
 
 
 
Natúr, 510 g, flakonban  #01505 
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SUNBRIGHT® SUPERCLEAN™ MOSÓ- ÉS 
TISZTÍTÓSZER
Korszerűsítse a takarítást és spóroljon időt!
Kezdve a mosogatástól egészen a bútorok és berendezések 
felületének tisztításáig, a mosáson át a padló tisztántartásáig 
(igen, még a szőnyeget is beleértve) univerzális tisztítószerünkkel 
hatékony munkát végezhet, és még a legmakacsabb 
szennyeződésekkel szemben is felveheti a versenyt. A természetes 
és antiszeptikus hatású teafa- és citromfű olajnak köszönhetően 
kellemes citrusos illattal fertőtlenítik a felületeket, így felfrissíti 
otthonát, ráadásul még a rovarokat is távol tartja.

2200 ml   #01359 
136 ml, utazó kiszerelés #61014

TISZTÍTÁS
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PROMÓCIÓS ESZKÖZÖK

ROZSDAMENTES SÖTÉTKÉK TERMOSZ
Szeretné magával vinni kedvenc Sunrider italait melegen is?
Prémium minőségű, rozsdamentes acélból készült kulacs váku-
umos szigeteléssel, precízen záródó és nyomógombbal nyitható 
kupakkal, hogy italait több órán át melegen tartsa. A széles száján 
keresztül akár jégkockákat is tehet bele, ugyanakkor keskeny ki-
alakítása révén kevés helyet foglal. A speciális belső és külső felü-
lete óvja a kulacsot a korróziótól. Biztonsági zárral ellátott, így vé-
letlenül sem tud kinyílni táskájában.

Szín: Sötétkék. Űrtartalom: 480ml.

Rozsdamentes sötétkék termosz #0138500  

KULACS SZETTEK
Szeretne mindig hidratált lenni? Vigye magával egészséges italainkat!
A négy élénk színben (kék, piros, zöld és narancssárga) kapható kulacs-készlet 
2 db, egy nagy (650 ml) és egy kicsi (350 ml), 100%-ig BPA-mentes kulacsot 
tartalmaz. A kulacs teteje szivárgásmentes, és akár egy kézzel is könnyedén 
használható. Csak pattintsa fel a zárat, és máris ihatja kedvenc Sunrider® italát!
A kisebbik kulacs kitűnő választás gyerekek számára vagy ha kevés hely áll ren-
delkezésre. A nagyobbik kulacsunk jól illik a pohártartókba vagy a kerékpárok 
kulacstartójába. Mindegyik üvegen milliliteres és unciás jelölés könnyíti meg a 
folyadékmennyiség nyomon követését. 

2 db (650 ml + 350 ml) zöld szett #0097100
2 db (650 ml + 350 ml) piros szett #0097200
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SR SPORT KULACS
Szeretne mindig hidratált lenni? Vigye magával egészséges 
italainkat!
Kényelmes markolatú sport kulacs, zárható kupakkal, 600ml 
űrtartalommal a kedvenc Sunrider italainak.

 
 
 
 
 
 
SR Sport kulacs #00116   

CIPZÁRAS ÖSSZEHAJTHATÓ 
BEVÁSÁRLÓ TÁSKA
“Building Dreams Together“ felirattal
Ideális bevásárláshoz, utazáshoz, valamint mindennapi 
használatra. Tágas, mosható, összehajtva még a zsebében 
is elfér. Sunrider motívumokkal és nagy konferenciás logóval 
díszített.

Méret: Sz=43 cm; M=68.5 cm 

 
 
Cipzáras, összehajtható bevásárló táska      #0144100 

PROMÓCIÓS ESZKÖZÖK
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MINDENNAPI EGÉSZSÉG CSOMAGOK

MINDENNAPI EGÉSZSÉG TERMÉKMINTA CSOMAG
Szeretné ismerőseinek, barátainak is bemutatni a termékeket?

Hatásos módja a Sunrider termékek bemutatásának. Ha megvásárolja 
a mintacsomagot, 15 személynek tudja szétosztani a benne lévő 
mini egységcsomagokat, melyek a Sunrider® három alapvető termékét 
és egy kis üveg olajat is tartalmaz.

Tartalma: 15 db egységcsomag: Fortune Delight® Natúr (1 tasak), NuPlus® 
Natúr (1 tasak), VitaDophilus® (1 tasak), 1 üveg SunBreeze® Olaj (5 ml); 
Mindennapi Egészség Termékminta csomag bemutató mini prospektus 
 
 
 

Mindennapi Egészség Termékminta csomag #8791515

TERMÉKCSOMAGJAINK KÍNÁLATA:
Táplálás + Tisztítás = Egyensúly

Induljon el az egészségesebb életmód és az optimálisan 
működő test felé vezető úton a Sunriderrel!  
A szakértelemmel és gondossággal összeválogatott, 
praktikusan használható, növényi alapú táplálkozásra 
épülő “Mindennapi Egészség” termékcsomagok a Sunrider 
Regenerációs Filozófiáját® hivatottak képviselni:   
Táplálás + Tisztítás = Egyensúly. 

További részletekért látogasson el a www.sunrider.hu 
weboldalara, és kövesse közösségi média oldalainkat. 
Támogatjuk önt a Mindennapi Egészségének 
megteremtése felé vezető úton!

Fortune Delight® Natúr 
Antioxidánsokban gazdag, tisztító és hidratáló gyógynövény ital. 
NuPlus® Natúr 
Tápláló gyógynövény alapú péppor szervezetünk tápanyag-
szükségletének kiegészítéséhez. 
Quinary® kapszula 
Gyógynövényekben gazdag étrend-kiegészítő szervezetünk 
5 fő szervrendszerének kiegyensúlyozott működéséért.
VitaDophilus®  
Ízletes por alapú probiotikum az emésztő- és az 
immunrendszer támogatásáért.
SunBreeze® Olaj 
Az igénybe vett izmok és ízületek, valamint az érzékeink 
ellazításához.
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MINDENNAPI EGÉSZSÉG CSOMAGOK

MINDENNAPI EGÉSZSÉG 10 NAPOS CSOMAG
Szeretné következetesen támogatni egészségét és immunrendszerét 
napról napra?
Az öt alapvető Sunrider® terméket tartalmazó 10 napra való 
csomag egy nagyszerű módja annak, hogy a napi szintű 
fogyasztásukkal egészségesebbnek és energikusabbnak érezze 
magát, valamint egyensúlyba hozhassa szervezete működését.

Tartalma: 1 Fortune Delight®, Natúr 10/3g tasak; 1 NuPlus®, 
Natúr 10/15g tasak; 1 Quinary®, 100x596 mg kapszula; 
1 Vitadophilus®, 10/3g tasak; 1 SunBreeze® Olaj (5 ml); 1 
db Mindennapi Egészség termékbemutató üdvözlő kártya 
 
 

Mindennapi Egészség 10 napos csomag #8792015

MINDENNAPI EGÉSZSÉG 30 NAPOS CSOMAG
Szeretné következetesen támogatni egészségét és immunrendszerét 
napról napra?
Az öt alapvető Sunrider® terméket tartalmazó 30 napra való csomag 
egy nagyszerű módja annak, hogy a napi szintű fogyasztásukkal 
egészségesebbnek és energikusabbnak érezze magát, valamint 
egyensúlyba hozhassa szervezete működését.

Tartalma: 3 Fortune Delight®, Natúr 10/3g tasak; 3 NuPlus®, Natúr 10/15g tasak; 
1 Quinary®, 100x596 mg kapszula; 3 Vitadophilus®, 10/3g tasak; 1 SunBreeze® 

Olaj (5 ml); 1 db Mindennapi Egészség termékbemutató üdvözlő kártya 
 
 
 
 

Mindennapi Egészség 30 napos csomag #8792115
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Egy egészségesebb és 
boldogabb élet felé 
haladhat nap, mint nap!
Akár plusz bevételhez szeretne jutni, akár vállalkozni
szeretne, a bevált üzleti tervünk, valamint a legfejlettebb
technológiákkal és szakértelemmel előállított
termékeink olyan életmód kialakítását teszik lehetővé,
mellyel megteremtheti magának a függetlenséget,
jólétet és biztonságot, melyre mindig is vágyott. Ez az, 
amit nap, mint nap megteszünk önmagunkért és csalá-
dunkért is!

FEKTESSEN A TERMÉSZET 
LEGJAVÁBA!

Sunrider® termékeink a természet és 
a tudomány legjavának esszenciáját 
alkotják. Imádni fogja mindegyiket, és 
büszkén fogja megosztani családjával, 
barátaival és közösségekben is. 

NÖVEKEDJEN LENDÜLETESEN 
ÉS KÖVETKEZETESEN!

Már az első eladáskor pénzt kereshet, 
bónuszokkal és ösztönző jutalmakkal 
kiegészítve. Határtalan Kompenzációs 
Tervünk végtelen mélységben jutalmazza 
önt vállalkozásának építése során.

HATÁROZZA MEG ÜTEMTERVÉT!

Üzletét saját magának építi, nem 
pedig főnökének. Workshopjainkkal és 
mentorálásunkkal pedig támogatjuk 
sikerét, amikor csak szüksége van rá.

AZ ÖN SUNRIDER ÜZLETE
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TEREMTSÜNK EGYÜTT ÉRTÉKET!

A generációkon átívelő értékteremtés 
alapvető missziónk. Világszerte működő 
partnereinkkel és vállalkozásukkal 
egy tisztább, biztonságosabb, 
egészségesebb és boldogabb közösség 
kialakításán dolgozunk.

UTAZZON VELÜNK!

Vállalatunknál a Független Üzlettulajdon-
osok vannak fókuszban, akik a legtöbb 
inspirációt kapják. Éves Nagy Konferen-
ciáinkon elismerésekben van részük és 
ösztönző utazásokon vehetnek részt.

.

Üdvözöljük családias közösségünkben! 
Vállalatunk családi vállalkozásként működik. Bár alapítóink, Dr. Tei-Fu és Dr. Oi-Lin Chen 
a Sunridert 1982-ben, Utah-ban indították útjára, a cég története évtizedekkel korábbra, 
Tei-Fu szülőföldjére, Tajvanra nyúlik vissza.

Gyermekkorában Tei-Fu sokat betegeskedő gyermek volt. Nagyapja a kínai gyógy-
növény-tudomány tapasztalataiból merítve kúrálta. Ezeknek a növényeknek a gyó-
gyászati   tulajdonságai annyira hatásosak voltak, hogy Tei-Fu-ban egy életen át tartó 
szenvedélyt váltottak ki a kínai gyógynövényfilozófia iránt. Miközben az egyetemen 
gyógynövény-tudományt és gyógyszerészetet tanult, megismerkedett Oi-Lin-nel, a 
tehetséges hongkongi orvostanhallgatóval. A házaspár egyesítette a természetes 
gyógymódok iránti kíváncsiságát és a nyugati orvostudománnyal kapcsolatos szakér-
telmét. Vállalkozói szellemüknek köszönhetően olyan vállalkozást indítottak, amely a 
természetes növényi termékek által képes megváltoztatni az emberek életét ugyan-
úgy, ahogy annak idején Tei-Fu életét is.

Ez a sajátos alapítói filozófia határozza meg ma is a Sunrider családi vállalkozást. 
Dr. Tei-Fu Chen, elismert gyógyszermérnöki diplomával rendelkező 
gyógynövényszakértő, felesége, Dr. Oi-Lin Chen pedig nyugati szemléletű orvos. Öt 
gyermekükkel, valamint Független Üzlettulajdonosok és franchise üzletek tulajdono-
sainak ezreivel együttműködve irányítják globális vállalkozásukat, közel 50 országban. 
Családias közösségként működünk, és szeretettel várjuk csatlakozását!

ELJÖTT AZ ÖN IDEJE!
Kérdezze meg Független Üzlettulajdonos 
ismerősét, hogyan változtatta meg  
Sunrider üzlete az életminőségét.  
A csatlakozás és üzletének elindítása  
csak néhány percet vesz igénybe!


