Sunrider® növényi koncentrátumok

TOP®
Csúcstermék a Sunridertől! Sokan csak egyszerűen „agyfényesítőnek”
®
hívják. A TOP növényi koncentrátum az idegrendszert táplálja, ezáltal
az agyműködést is serkenti. Hozzásegít a jó közérzet és a tiszta
gondolkodás eléréséhez.
A gondosan összeválogatott, legjobb minőségű növényeket az
optimális érési időben takarítják be, amikor a bennük lévő aktív
komponensek érésük csúcsán vannak. A Sunrider soha nem használ
olcsó növényeket, és nem kever össze rokon fajokat, mert az ronthatja
a termék hatékonyságát.
A teljes körű egészség elérése sokkal többet foglal magában, mint egyszerűen fizikai testünk állapotát. Azt, hogy hogyan érezzük magunkat,
nagyban meghatározza, hogyan tudunk megbirkózni a ránk nehezedő nyomással, stresszel
és hangulatváltozásokkal. Ha érzelmileg és mentálisan egyensúlyban vagyunk, akkor
jobban tudunk koncentrálni.
A Távol-Keleten a tibeti kolostorok lámái évezredekkel ezelőtt magas szintre fejlesztették
gyógynövény-ismereteiket. Régi törekvésük volt, hogy megteremtsék a test, a lélek és a
szellem egyensúlyát és tisztaságát. Dr. Chen a TOP® formulájához a JOI®* és az ESE®* nevű
termékekéhez hasonlóan ezeket az ősi tibeti recepteket használta fel.
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Tapasztalatok szerint rendszeres fogyasztása segít a mentális és érzelmi egyensúly fenntartásában;
táplálja az idegrendszert, javítja a gondolkodást és a szellem tisztaságát;
segít a fásultság, a szellemi munka okozta fáradtság leküzdésében;
enyhíti a fejfájást, nyak- és vállfájást;
az agysejteket élő növényi energiához juttatja, amely az anyagcserefolyamagokat kedvezően
befolyásolja, ezáltal csökkenti az álmatlanságot és emlékezetkihagyást, továbbá hozzájárulhat a
szenilitás enyhítéséhez.

Felhasználási javaslat:
Napi egy vagy két alkalommal, étkezési időben két-három (vagy tetszés szerinti mennyiségű) kapszula.
Nagyobb szellemi megterhelés, érzelmi válság vagy erős stressz esetén célszerű növelni az elfogyasztott
mennyiséget akár napi 8-10 kapszulára is. Ha teheti, fogyassza együtt az ESE®*, illetve a Prime again® növényi
koncentrátummal.
Készült mentalevél (Mentha arvensis), japánkúszólonc-virág (Lonicera japonica), Chuan Xiong-gyökér, Yeuan
Wu-gyökér (Peucedanum praeruptorum), angyalgyökér (Angelica sinensis), aranyharanggyümölcs (Crataegus
pinnatifida), Ji Tsau-gyökér (Aster tataricus), fehérfűzfa-kéreg, licsigyümölcs, kínai gyöngymenta, gerebcsin és
gyömbérgyökér felhasználásával növényi zselatinkapszulában.
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100 db 450 mg-os kapszula

