Sunrider® növényi koncentrátumok

Quinary® és Liqui-Five®
A kínai tradíció és a Regeneráció filozófiája szerint a
szervezet megfelelő tápanyagokkal történő mindennapi ellátása kulcsfontosságú a szervezetet érő
esetleges „üzemzavarok” megelőzésére. Dr. Chen
ennek érdekében hozta létre ezt a speciális formulát,
amely kényelmes módját nyújtja a szervezet öt szervrendszere közötti harmónia fenntartásának.
A Quinary®, valamint annak folyékony változata, a
LiquiFive®, ötvenegy kínai fű és gyógynövény
nagy hatású, exkluzív keveréke, amely mind az öt fő
szervrendszer működését segíti. Sokkal inkább az egészség fenntartásában segít,
mintsem megvárná a betegség jelentkezését. A formula az öt szervrendszerre együttesen
és egyenként is kifejti a hatását, segít a szervrendszerek közti kommunikáció és energiaáramlás koordinálásában. Táplálék az emberi test szekerét húzó mind az öt ló számára,
hogy egyik se húzzon erősebben vagy gyengébben, mint a többi, hanem harmóniában,
egységesen dolgozzanak. Habár az ilyen hatékony formuláknál ez rendkívül nehéz, ez a
növényi keverék tartósítószerek és szintetikus vegyianyagok felhasználása nélkül készült.
Keserű íze ellenére nem gyógyszer, hanem élelmiszer, így a szervezet egyensúlyának
fenntartásában, nem pedig az egyensúlyát vesztett, beteg szervezet gyógyításában van
szerepe. A Calli® és Fortune Delight®, mint tisztítóitalok, illetve a NuPlus®, mint tápláló élelmiszer mellett fogyasztva a Quinary® és a LiquiFive® elsődleges célja a szervezet egyensúlyának megteremtése. Rendszeres fogyasztása általában magával hozza a nagyobb életerőt, több energiát, jobb egészséget.
Élelmi értékű növények keveréke, tehát, akárcsak bármilyen táplálékot, rendszeresen
fogyaszthatjuk. Javasoljuk minden egészséges embernek, valamint azoknak is, akiknek
szervezete általánosan legyengült. Ha egyik-másik szervrendszere specifikus táplálásra
szorul, fogyassza mellé az adott szervrendszereket tápláló növényi koncentrátumokat is.

Felhasználási javaslat:
Étkezési időben fogyasszon el 10 kapszula vagy egy tasak* Quinary®-t, illetve 1 fiola LiquiFive®-ot. A port vízben
feloldva fogyaszthatja teaként. Készült kínai jam, kínai fehérvirág (Nandina domestica), bajkálicsucsókagyökér (Scutellaria baicalensis), pongyolapitypang-gyökér, Gou Teng-szár, édesgyökér, mentalevél (Mentha
arvensis), farkasszőlőgyökér (Paris polyphylla), narancshéj, coixgyümölcs-mag, édesköménymag, fahéj
(Cinnamomum cassia), poriagomba-por (Poria cocos), gyömbérgyökér, aranyharanggyümölcs (Crataegus
pinnatifida), japánakácvirág, püspöksüveglevél, galagonyagyümölcs; Chuan Xiong-gyökér, mongoliavinegyümölcs (Citrus wilsionii), Fang Feng-gyökér, koreaifehérginszeng-kivonat (Panax ginseng), jerikóilonc-virág,
Yeuan Wu-gyökér (Peucedanum praeruptorum), krizantémvirág-kivonat (Chrysantemum indicum),
mácsonyagyökér, angyalgyökér (Angelica sinensis), alpesigyömbér-gyökér, kínaimetélőhagyma-mag (Allium
tuberosum), harangvirággyökér, bambuszlevél, dwarf lilyturf-gyökér (Pseudostellaria heterophylla), szilfalevél,
szenegagyökér (Polygala tenuifolia), császárgyökér, vadcitrom-gyümölcs (Poncirus trifoliata), kudzugyökér
(Pueraria pseudo-hirsuta), bojtorjántermés, cnidium-mag (Cnidium officinale), vörösgyökér, szádorszár
(Boschniakia glabra), kínaigyöngymenta-szár és levél, ázsiai útilapu (Plantago asiatica), Bai-Zhu-gyökér,
ördögcérnagyümölcs (Lycium chinense), gumifakéreg és morindagyökér felhasználásával.
#190501
#191005

Quinary® 100 db 450 mg-os kapszula
Liqui-Five® 10 db 15 ml-es fiola

Az USA-ban kapható további változat:
#190505 Quinary® 10*5 g tasak (por)
#190509 Quinary® 60*5 g tasak (por)

