Sunrider® növényi élelmiszerek

NuPlus®
A kiegyensúlyozott étrend az egészség elengedhetetlen része. A
Sunrider legalapvetőbb növényi élelmiszere olyan összetevőkből
készült, amelyek egy egészséges étrend alapjai lehetnek, és az
esetleges tápanyaghiányokat is pótolják.
A NuPlus® koncentrált növényi élelmiszer, amely ötvözi a füvészeti tradíciókat és a táplálkozástudomány eredményeit. Kiegyensúlyozott növényi formula, amely az egészségfenntartás
kínai hagyományain, a szervezet megfelelő táplálásán alapul. A
Sunrider tulajdonosainak szakértelme a Regeneráció filozófiáját profi táplálkozáskutatással
integrálja.
A NuPlus® kalória-, zsír- és koleszterinszegény koncentrátum, okos választás a napi
étkezések között, illetve a nap bármely szakában. Nem tartalmaz mesterséges anyagokat,
tartósítószereket és hozzáadott cukrot vagy zsírt.
Teljes értékű élelmiszer, így bárki fogyaszthatja (beleértve kisgyerekeket is). Csökkenti a
„hagyományos” ételek iránti éhséget; a testsúlyuk miatt aggódók szokásos étkezéseik előtt
fél-egy órával fogyaszthatják. Különösen jótékony hatással van megfáradt vagy lábadozó
emberekre, valamint sportolókra, akik teljesítményük, állóképességük javulásáról számolnak be, és arról, hogy versenyek, edzések után szervezetük hamarabb regenerálódik.
Nekik célszerű a munkavégzés előtt fél-egy órával, illetve közvetlenül verseny, edzés után
fogyasztaniuk akár többet is.
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Mint összetett szénhidrátból, a zsírbontáshoz szükséges glikogén származik belőle, így a hatékony
sportoláshoz, illetve a fölös zsírszövetek jobb lebontásához nélkülözhetetlen.
Sokan tapasztalják, hogy a NuPlus® jót tesz az emésztőrendszernek, a májnak, a hasnyálmirigynek és
a veséknek. Közrejátszhat az emésztőcsatorna (gyomor, belek) nyálkahártyájának pótlásában.
Enyhítheti a krónikus fáradékonyságot, a vércukorszint ingadozásait, megkönnyítheti a káros
szenvedélyekről való leszokással járó állapotot, közrejátszhat a jobb érzelmi stabilitás elérésében, és
javíthatja az izomépítést.
Az ízesített változatok fagyasztva szárított gyümölcsöket tartalmaznak, amelyek megőrizték eredeti
enzimháztartásukat.
A benne lévő öt különböző színű bab a szervezet öt fő rendszerét táplálja.

Felhasználási javaslat:
Egy tasak NuPlus®-t keverjen el 2-2,5 dl vízben, VitaFruit®-ban, Calli®-ban vagy Fortune Delight®-ban. Igény
szerint önmagában, por formájában is fogyasztható. Készült árpa, szójabab, jamgyökér, lótuszmag, lótuszgyökér, zöldbab, fehérbab, vörösbab és feketebab felhasználásával.

#150035 Áfonyás 10*15 g tasak
#150045 Banános 10*15 g tasak
#150055 Almás-fahéjas 10*15 g
#150065 Koncentrált 10*15 g tasak
#150039 Áfonyás 60*15 g tasak
#150049 Banános 60*15 g tasak
#150059 Almás-fahéjas 60*15 g
#150069 Koncentrált 60*15 g tasak

Az USA-ban kapható további változatok:
#150025 Natúr 10*15 g tasak
#150020 Natúr 630 g doboz
#150040 Banános 630 g doboz
#150060 Koncentrált 630 g doboz
#150029 Natúr 60*15 g tasak
#150030 Áfonyás 630 g doboz
#150050 Almás-fahéjas 630 g doboz
#150010 Babmentes 500 g doboz

