
©2016 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.

www.sunrider.com

דף מוצר - שורש דנדליון

Dandelion Root

יתרונות 
מסייע לעיכול תקין  •

עשיר בנוגדי-חמצון  •
מקור טוב לברזל  •

מקל על כאבים קלים בשרירים  •
תומך בפעילות תקינה של מחזור    •

הדם  
תכונות מקררות  •

נוסחה מבוססת 
על מומחיות 

הבעלים

ייצור עצמאי

מכיל רכיבים 
טבעיים 

 

בעל אישור 
כשרות

 
בעל אישור 

חלאל 

לתמיכה במערכת העיכול ומקור טוב לברזל
על-פי האמונה הסינית העתיקה, לשורש שן הארי )דנדליון( יש אפקט "מקרר" על 
מחזור הדם בגוף. באופן מסורתי, הצמח נחשב גם כבעל תכונות אשר מחזקות את 

הקיבה, מסייע לפעילות תקינה של מערכת העיכול, ובעל השפעה מקלה על כאבים 
קלים בשרירים. הוא גם מקרר אזורים חמים בגוף ותומך בתפקוד תקין של השרירים. 

שורש שן הארי הוא מקור טבעי לברזל, לפלבנואידים ולגליקוזידים. 

פילוסופיית ההתחדשות
תוסף התזונה שורש דנדליון של סאנריידר מבוסס על פילוסופיית ההתחדשות, 

שעיקרה האמונה כי עלינו להזין ולנקות את הגוף בעזרת תזונה, שההרכב והריכוז 
שלה מבוססים על ידע ומומחיות, זאת כדי להגיע לאיזון של הגוף, ובאופן זה לבריאות 

מיטבית. תוסף התזונה שורש דנדליון הינו מרוכז ביותר ועשיר בנוגדי-חמצון, ומשום כך 
הוא מאפשר להשיג את התוצאות הטובות ביותר. 

רכיבים בזרקור
שורש שן הארי

אף כי שורש שן הארי נחשב לעשב, יש לו היסטוריה ארוכה של שימוש טיפולי. שורש 
שן הארי מכיל חומצות שומן חיוניות, נוגדי-חמצון ופיטו-נוטריינטים, אשר עוזרים 

להילחם בדלקתיות בכל איברי הגוף. הודות לתכונה זו, שורש שן הארי יכול לסייע 
בהקלה על כאבים קלים ועל נפיחות. הוא מכיל פלבונואידים, שהם מטבוליטים 

נוגדי-חמצון של הצמח )תרכובות חיוניות לחיים ולתחזוקה השוטפת של התא(, אחת 
ממשפחות הנוטריינטים הגדולות ביותר שקיימות. הצמח הוא גם מקור עשיר לברזל, 
שהוא מרכיב מרכזי וחיוני של המוגלובין )חלבון בדם אשר נושא חמצן לכל הרקמות 

והאיברים(.

שאלות נפוצות
מהם צמחים מקררים? ש:		

ברפואה העשבונית הסינית המסורתית מאמינים שעשבים עם תכונות    ת:		
מקררות מסייעים להרגעה על-ידי סילוק חום מאזורים מסוימים בגוף.  

המלצות
קחו 1-2 כמוסות עם הארוחה.

אזהרה: צריכת יתר שלא במתכון של מוצרים המכילים ברזל עלולה להוביל להרעלה עד 
כדי מוות בילדים מתחת לגיל 6. שמרו על מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים. במקרה של 

צריכת יתר שלא במתכוון, התקשרו מיד לרופא או למרכז הארצי למידע בהרעלות.


