
לאיזון, יופי ושקט פנימי
הנוסחה הצמחית המרוכזת של בלה מסייעת לנשים לצלוח את השינויים הגופניים והנפשיים 

הקשורים לגיל המעבר. ®Bella גם תומך בשריפת שומן ובירידה בריאה במשקל בקרב נשים 
בנות + 40 על ידי תמיכה בחילוף חומרים בריא. הרכיבים הטבעיים משתלבים בהרמוניה עם 

התהליכים הטבעיים של הגוף כדי לקדם איזון פנימי ויופי חיצוני. המוצר אינו מכיל תוספת 
ממריצים או הורמונים.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של ®Bella מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות – האמונה שעלינו להזין ולנקות את 

גופינו בעזרת תזונה בריאה כדי להגיע לאיזון ובריאות מרבית. ®Bella עשוי ממזון, לא  
מכימיקלים, כדי לסייע לגופכן ולמצב רוחכן, כדי שתרגישו מאוזנות ונתמכות.

רכיבים בזרקור
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צמח זה מספק תומך באופן טבעי בשמירה על רמות סוכר תקינות בדם. באופן מסורתי נעשה 
בו שימוש להרגעת חרדה ולסיוע בהתמודדות עם עייפות ואובדן זיכרון.

דונג קוואי
מוכר בתור הג'ינסנג הנשי ומשמש לעיתים קרובות לטיפול בסימפטומים הקשורים לכאבי 

מחזור, תסמונת קדם וסתית ותסמינים של גיל המעבר.

שורש פורריה
שורש זה, המוכר גם בשם קודזו, מכיל פיטואסטרוגנים אשר דומים לאסטרוגן.

יש המשתמשים בפורריה גם לטיפול בחמרמורת. 

שאלות נפוצות
האם ניתן להשתמש ב-®Bella כדי להקל על תסמינים של טרום גיל המעבר? ש:  

בהחלט. הנוסחה הצמחית של ®Bella עשויה לסייע בהתמודדות עם מצבי רוח    ת:  
מתחלפים, גלי חום ואף לתמוך בזירוז חילוף החומרים של שומני הגוף.  

האם יש לסאנריידר מוצר דומה שמתאים לגברים? ש:  
כן! נסו את ®Veros, תוסף יעיל ומהיר השפעה ללא תוספות של הורמונים או    ת:  
ממריצים. ®Veros יכול לסייע לגברים להרגיש אנרגטיים, בטוחים ומוכנים יותר        

להתמודדות עם אתגרי היום.  

המלצות
כמוסה אחת בזמן הארוחה. מומלץ פעמיים ביום.
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דף מוצר

Bella®

יתרונות
מקל על תסמינים המזוהים עם    •

טרום גיל המעבר וגיל המעבר  
תומך בירידה במשקל על ידי    •
תמיכה בחילוף חומרים בריא  

מעודד אנרגטיות  •
מרוכז מאוד  •

נוסחה בלעדית ללא הורמונים    •
סינטטיים  

מכיל רכיבים 
טבעיים

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים
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