
אומנות מדע הצמחים

הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 
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רכיבים בזרקור
גי'נסנג קוריאני

Panax Ginseng, הידוע כג'ינסנג קוריאני, 
משמש לתמיכה בבריאות כבר מאות שנים. 
ידוע בעיקר כתומך בתפקודים קוגניטיביים, 

ברמות האנרגיה ובתפקוד המערכת 
החיסונית.*

פולן דבורים
נחשב לאחר מהמזונות המזינים ביותר 

שיש לטבע להציע. מכיל ויטמינים, מינרלים, 
פחמימות, ליפידים וחלבון. הודות למגוון 

הנוטריינטים, משמש כמקור מצוין לאנרגיה*.  

שמן נבט חיטה
שמן זה, המופק מנבט של גרגר חיטה, עשיר 
בוויטמין E ומהווה מקור טוב למגנזיום, אבץ, 
תיאמין, חומצה פולית, אשלגן, סלניום וזרחן. 

שאלות נפוצות

?Energy Plus™ ש: מהם חלק מהיתרונות של
ת: ™Energy Plus מספק דרך מיטבית 

לצרוך מספיק ויטמין E ולתמוך ברמות אנרגיה 
גבוהות, בעזרת פורמולה ייחודית של רכיבים על 

בסיס צמחי.* כל כמוסת ג'ל רך מכילה 1667% 
מהכמות היומית המומלצת של ויטמין E )לנשים 

בגיל 25-50 - 1333% לגברים בגיל 25-50(. 
ויטמין E הינו נוגד חמצון עוצמתי, הידוע כמסייע 

בהגנה על קרום התא מפני נזק של רדיקלים 
חופשיים. ויטמין E חשוב גם ביצירת תאי דם 

אדומים, ומסייע לגוף להשתמש בוויטמין K, הנחוץ 
לשם קרישת הדם ובניית עצמות חזקות.

ENERGY PLUS™
התמלאו אנרגיה באופן טבעי, ללא רכיבים מלאכותיים וללא "נפילת" קפאין. תערובת זו הינה סופר-עוצמתית ועשירה בנוגדי חמצון, מכילה צמחים 
וויטמין E, ומגינה מפני תופעת "דחק חמצוני", המתרחשת במהלך פעילות גופנית מאומצת. הפורמולה מכילה בין היתר, ג'ינסנג קוראני לבן, פולן 

דבורים ושמן נבט חיטה, המזינים את הגוף בוויטמינים חיוניים, במינרלים, בליפידים ובחלבונים. 

יתרונות

המלצות לשימוש

 טלו כמוסה אחת בזמן הארוחה.
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רכיבים

ויטמין E, כמוסה ]ג'לטין, גליצרין )חומר 
מסמיך(, חרובים )צבע מאכל([ לציטין, ג'ינסנג 

קוריאני לבן Panax ginseng( 10%(, פולן 
דבורים, שמן נבט חיטה ]מכיל גלוטן[.

ערך תזונתי

• מספק אנרגיה באופן טבעי
• ללא תוספת קפאין, סוכר או רכיבים

  מלאכותיים
• מספק הגנה של נוגדי חמצון

E צורה טבעית של ויטמין •
• פורמולה מבוססת שמן, לספיגה מיטבית

הערך הקלורי של כמוסה: 5 קק”ל.

* טענות אלה לא נבדקו על-ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי )ה-FDA( ו/או משרד הבריאות הישראלי.
  מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.

* נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא. 
  להרחיק מהישג ידם של ילדים. 
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כמות 
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שם הרכיב

 200
יחב״ל

 E ויטמין
)כ-D אלפא 

מוקופקול(

קבוצה יומית מומלצת* %

ת: ™Energy Plus משתמש בצורה טבעית 
 .d-alpha-tocopherol שנקראת ,E של ויטמין

לוויטמין E טבעי יש שמות נוספים, כמו 
 d-alpha-tocopheyl acetate, d-alpha

 d-alpha tocopheryl או tocopherol
succinate. לעומת זאת, צורות סינתטיות של 

ויטמין E )כאלה המיוצרות במעבדה( מופיעות עם 
הקידומת dl. כתוצאה מהמבנה המולקולרי שלו, 

ויטמין E טבעי נספג ונטמע בגוף טוב יותר לעומת 
הצורה הסינתטית, אשר מופקת לרוב מתוצרי 

נפט.

 ,Energy Plus™ -טבעי, המצוי ב E ש: מדוע ויטמין
הינו טוב יותר מאשר ויטמין E סינתטי?


