
לשמירה על גוף מאוזן
הבלוטות במערכת האנדוקרינית )המערכת ההורמונאלית( מייצרות הורמונים אשר 
מווסתים כל דבר בגופנו, החל מחילוף החומרים ועד לצמיחת הגוף, למצב רוחנו או 

לתפקוד המיני. ביכולתכם להזין ולאזן את המערכת האנדוקרינית שלכם בעזרת 
צמחים המבוססים על יסוד האש, המרכיבים את פריים אגיין, תוסף התזונה הטבעי של 

סאנריידר, אשר פותח במיוחד כדי "להחזיר אתכם לשיא פריחתכם!"

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של פריים אגיין, שפותחה כדי לתמוך במערכת האנדוקרינית, מבוססת על 

פילוסופיית ההתחדשות, שהיא תוצר של סינרגיה בין אלפי שנות מחקר עשבונאי סיני 
לבין חוד-החנית של המדע המערבי. פילוסופיה זו מנחה את הפיתוח של כל מוצרי 

סאנריידר, אשר מיוצרים תוך שימוש בקומבינציות הנכונות שמטרתן להזין ולנקות את 
־הגוף, כך שיוכל להגיע לאיזון ומכאן לבריאות מיטבית. הודות למומחיות שלנו בהרכ

בת הנוסחה ובריכוז החומרים, אנחנו מסוגלים ליצור מוצרים שהם עתירי נוטריינטים 
)חומרים מזינים(, אשר הינם בעלי יעילות מן המעלה הראשונה, ללא צורך בהוספת 

כימיקלים, הורמונים או חומרים ממריצים.

רכיבים בזרקור 
יאם סיני

היאם הסיני, הידוע גם כגפן הקינמון, ניחן בסגולות ממריצות והוא משפיע על הטחול.

זרעי כרישה
לזרעי כרישה יש תכונות מחממות אשר משפיעות על הכליות והכבד. הן ידועות גם 

בכינוי זרעי שום או ג'יו קאי זי. 

אבקת פטריות
אבקת פטריות תומכת במערכת החיסונית ובסילוק רעלנים על-ידי הגוף. 

תות נייר
תות נייר משפיע על המערכת האנדוקרינית ותומך בשיתון. 

שאלות נפוצות
מהו יסוד האש? ש:  

ברפואה הסינית, בריאות משמעה איזון בין חמישה יסודות: עץ, אש, אדמה,   ת:  
מתכת ומים. לכל יסוד יש תכונות משלו המשפיעות על הגוף. יסוד האש    
קשור למעי הדק וללשון, והמאפיינים שלו הם שמחה, פעולה ומוטיבציה.  

המלצות
קחו שתי כמוסות עם הארוחה.
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נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

מכיל רכיבים 
טבעיים 

בעל אישור 
כשרות 

בעל אישור 
חלאל 

יתרונות

תומך בתקינות המערכת  	 
האנדוקרינית ובאיזון הורמונלי

נלחם בתהליך ההזדקנות	 

תומך במערכת העצבים	 

ללא תוספת הורמונים, כימיקלים 	 
או ממריצים מלאכותיים

מכיל מרכיבים על בסיס צמחי	 

ריכוז גבוה במיוחד	 

הנוסחה פותחה במיוחד להשגת 	 
תוצאות מירביות.


