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דף מוצר - ליקווי פייב

Liqui-Five®

יתרונות
•    מאזן את חמש המערכות בגוף

•    תומך בבריאות מיטבית
•    צורה נוזלית נוחה ומרוכזת   

     מאוד
•    מרכיבים על בסיס צמחי
•    ללא תוספים או חומרים 

     מלאכותיים
•    נוסחה שמבטיחה ספיגה 

     מירבית ותועלת מירבית

Quinary® איזון חמש המערכות בגוף בעזרת הצורה הנוזלית של
 ,Liqui-Five®  הזינו וחזקו את חמש המערכות המרכזיות בגופכם בעזרת תוסף התזונה

 Liqui-Five® -ה  .Quinary® ,הצורה הנוזלית הנוחה של תוסף התזונה האגדי של סאנריידר
הינו תערובת מורכבת של 50 צמחים, שהורכבה כדי לתמוך בבריאות מיטבית וברווחה אישית. 

כל בקבוקון מספק תמיכה למערכת החיסונית, למחזור הדם, למערכת העיכול, למערכת  
האנדוקרינית )המערכת ההורמונאלית( ולמערכת הנשימה, מבלי להשתמש בכימיקלים   

סינתטיים או בחומרים משמרים.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של ®Liqui-Five מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, שעיקרה הוא האמונה כי 

עלינו להזין ולנקות את גופנו בעזרת התזונה הטובה ביותר כדי להגיע לאיזון, ובדרך זו להשיג 
בריאות מיטבית. מרכיב מרכזי בפילוסופיית ההתחדשות הוא גיוון. כמות גדולה מדי ממרכיב 
כלשהו עלולה לערער את איזון הגוף ואפילו להזיק לבריאותנו. מוצרי סאנריידר מכילים מגוון 

של מרכיבים טבעיים שנבחרו בקפידה כדי להבטיח תזונה מלאה ומאוזנת. 

רכיבים בזרקור

Alpha 20C® 
®Alpha 20C מספק תמיכה למערכת החיסונית, על-ידי הזנת תאי T של הגוף בצמחים 

המבוססים על יסוד העץ. כמו כן, מכיל נוגדי-חמצון וסידן. 

Conco®

®Conco מספק תמיכה למערכת הנשימה. מכיל צמחים המבוססים על יסוד המתכת, אשר 

יוצרים איזון, וזאת על-ידי שילוב בין צמחים 'מחממים' אשר מנקים בעזרת אנרגיית יאנג, לבין 
צמחים 'מקררים' אשר מזינים את הגוף באנרגיית יין. 

Assimilaid®

®Assimilaid מספק תמיכה למערכת העיכול בעזרת צמחים המבוססים על יסוד האדמה, 

אשר מסייעים לגוף לעבד מזון במהירות וביעילות.

Lifesream®

®Lifesream מספק תמיכה למחזור הדם בעזרת צמחים המבוססים על יסוד המים, אשר 

משפרים את האיזון והזרימה בגוף.

Prime Again®

 ®Prime Again מספק תמיכה למערכת האנדוקרינית )ההורמונאלית(. פועל בהרמוניה עם 

הבלוטות המפרישות הורמונים בגוף ועם האיברים שבהם הבלוטות תומכות. 

שאלות נפוצות
מה תרומתו של ה- ®Liqui-Five לגוף? ש:  

לפי המסורת הסינית ופילוסופיית ההתחדשות, תחזוקה יומית של הגוף בעזרת תזונה   ת:  
  Liqui-Five® הולמת היא מפתח למניעת פגיעה בתפקוד הפיזי. ד"ר צ'ן יצר את  

כדרך נוחה לשמור על האיזון של חמש המערכות המרכזיות בגוף.   
התערובת הייחודית של צמחים מרוכזים המרכיבה את ®Quinary, פותחה כדי להזין    

ולחזק את חמש המערכות המרכזיות בגוף )המערכת החיסונית, מערכת העיכול,    
מחזור הדם והמערכת האנדוקרינית(, וזאת במטרה להשיג בריאות מיטבית וחיוניות.  

המלצות
  Liqui-Five® שתו בקבוקון אחד של

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

מכיל רכיבים 
טבעיים 

בעל אישור 
כשרות 

בעל אישור חלאל 

15 מ"ל עם הארוחה. 


