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SunBar®

ביס אחד ותראו שאין חטיף טוב ממנו
®Sunbar נותן לכם את כל מה שאתם רוצים למצוא בחטיף מזין – טעם מצוין, תמיכה 

באנרגיה, ותזונה מאוזנת – בלי חומרים מזיקים. סאנבר מיוצר מתערובת ייחודית של  
רכיבים טבעיים. הוא אינו מכיל ממתיקים מלאכותיים, צבעי מאכל, או חומרים משמרים 

ויש בו פחות סוכר מחטיפים אחרים מסוגו. הוא מהווה תחליף זמין לארוחה, קינוח  
ללא רגשות אשמה, וחטיף לכרסום על הדרך. הוא מספק את התיאבון וגם את בלוטות 

הטעם.

פילוסופיית ההתחדשות
סאנבר מיוצר על פי פילוסופיית ההתחדשות הייחודית של סאנריידר ומכיל שילוב ייחודי 

של רכיבי מזון מלא המזינים, מנקים ומאזנים את הגוף. סאנבר מספק איזון מלא בריאות 
של חלבונים, סיבים, נוגדי חמצון ופחמימות מורכבות.

רכיבים בזרקור
Coix Seed

עשיר בנוגדי חמצון המגנים על התאים מפני נזקי הרדיקלים החופשיים.
Fructooligosaccharide (FOS(

פחמימה וסיב פרו-ביוטית מסיסה זו תומכת בגדילה של בקטריות טובות במעי לסיוע 
בעיכול ותמיכה במערכת החיסון.

Lycium Fruit
מקור מצוין לנוגדי חמצון המנקים את הגוף, ויטמין A ,C, ו-E ויותר מ-30 מינרלים חיוניים 

ואחרים.

חלבון סויה
מופק מפולי סויה שלא הונדסו גנטית, חלבון הסויה של סאנריידר מספק את כל תשע 

חומצות האמינו הייחודיות )ההופכות אותו לחלבון מלא( ומהווה מקור טוב לחומצות שומן 
אומגה 3 ואיזופלבונואידים.

שאלות נפוצות
מה הופך את סאנבר לטוב יותר ממתחריו? ש:  

בניגוד לחטיפי אנרגיה אופייניים המלאים בסוכר, סודיום, חלבונים מבודדים או    ת:  
חלבון מי גבינה )שעשוי להיות קשה לעיכול(, שומן טראנס, חומרים משמרים,     
ורכיבים מלאכותיים, סאנבר עשוי מרכיבי מזון מלא ומצמחים שהגוף יכול לספוג   
בקלות. סאנבר מעניק ערך תזונתי מוצק ללא קלוריות ריקות ורכיבים מעוררי     

חשד.  
שמעתי שזה לא טוב לאכול פחמימות. למה הפחמימות בסאנבר נחשבות    ש:  

לטובות?  
סאנבר מכיל אחוז גבוה של פחמימות מורכבות הנשרפות לאט יותר בגוף מאשר   ת:  
פחמימות פשוטות. לכן סאנבר מספק לכם רמת אנרגיה אחידה במשך כל היום.  

המלצות
כחטיף: תוכלו ליהנות ממנו בין ארוחות בריאות. לתוצאות הטובות ביותר, שתו הרבה מים 

ופורטשן דילייט.
כתחליף לארוחה: איכלו לארוחת בוקר ו\או צהריים ואיכלו ארוחת ערב בריאה ומשביעה.
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