
 

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.

אמנות מדע הצמחים

NUPLUS®

התקדמו עוד צעד מעבר לתרד ולקייל, עם האבקה העוצמתית והמרוכזת כל-כך שלנו. ®NuPlus משלים את הפערים 
התזונתיים שלכם עם מיקרונוטריינטים חיוניים, ויטמינים, חומצות אמינו, אומגה 3, ביופלבנואידים ונוגדי חמצון. הוא טעים 

באופן טבעי, ללא תוספת שומנים, ממתיקים או סוכרים – וללא "נפילת" סוכר כלל. ערבבו עם שתייה או פזרו מעל המזון,  
כדי לשפר ולאזן את התזונה היומית שלכם, כשאתם בבית או מחוצה לו. 

יתרונות

משלים את הפערים התזונתיים 	 
שלכם.

מכיל רכיבים שמצויים במזון מלא – 	 
פולי סויה וצמחים עוצמתיים.

עשיר בביופלבנואידים טבעיים, נוגדי 	 
חמצון, חומצות אמינו ופיטוכימיקלים.

ללא כימיקלים, חומרים משמרים או 	 
תוספת ממתיקים, סוכרים ושומנים.

דל קלוריות, שומן וכולסטרול.	 
תוכלו ליהנות ממנו כמשקה או 	 

כתוסף תזונה. 

המלצות לשימוש

ערבבו עם 180-240 מ"ל מים, מיץ 
או משקאות של סאנריידר, כמו 

 .Fortune Delight® או VitaFruit®
פזרו מעל דגני בוקר או דייסת  

שיבולת שועל, הוסיפו לשייקים של 
פירות או אפילו איכלו ישר מהאריזה. 

רכיבים בזרקור

Fox Nut
זרע בריא זה מספק חלבון, סיבים תזונתיים 

ונוגדי חמצון, המונעים את הנזק הנגרם   
על-ידי רדיקלים חופשיים.

שורש לוטוס
מקור מצוין לסיבים תזונתיים, מזין עם 

תערובת מיטבית של ויטמינים, מינרלים, 
סיבים תזונתיים ופיטו-נוטריינטים, ובמקביל 

מאט את תהליך העיכול, כך שתרגישו 
שבעים יותר, לאורך זמן רב יותר.

פולי סויה
מספקים את כל 9 חומצות האמינו, אומגה 3 

ואיזופלבונים. 

שאלות נפוצות

?NuPlus® ש: מתי הכי כדאי ליהנות מ
ת: בכל עת. בהיותו דל קלוריות, שומן 

וכולסטרול באופן טבעי, ®NuPlus משלים 
פערי תזונה כחטיף, משקה או ארוחה מהירה 

כשאתם מחוץ לבית.

?NuPlus®-ש: באילו אופנים אוכל ליהנות מ
ת: תוכלו לערבב ®NuPlus ב -180-240 מ”ל 

מים, מיץ או במשקאות סאנריידר
כמו ®VitaFruit או ®Fortune Delight. תוכלו גם 
לפזר אותו על דגני הבוקר או דייסת שיבולת 
שועל, או פשוט לאכול אותו ישירות משקית 

האריזה. הבחירה היא שלכם! 

**הטענות לא נבדקו על-ידי מינהל המזון 
והתרופות האמריקאי )ה-FDA( ו/או משרד 

הבריאות הישראלי. 
**מוצר זה לא נועד לאבחן, לטפל, לרפא או 

למנוע מחלה כלשהי.

10 חב' / 15 גר'
# 1000518  טבעי

# 1001518 פירות יער
# 1002518 אננס-בננה

# 1003518 תפוח-קינמון
# 1004518 עשבי תבלין

מידע תזונתי

הפורמולות 
פותחו לפי 

מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

אישור 
חלאל

אישור 
כשרות

באישור 
 NSF-ה

  רכיבים

Simply Herbs: Coix seed, Soy Bean, Fox 
Nut, Lotus Seed, Lotus Root, Waterlily 
Bulb, Green, White, Red, Black Bean, 
Imperate Root.
Mixed Berry:
Apple Fruit, Strawberry Fruit, Blueberry 
Fruit
Pina-Banana:
Apple Fruit, Banana Fruit, Pineapple Fruit
Apple-Cinnamon:
Apple Fruit, Cinnamon Bark
Naturally Plain:
Apple Fruit 

 הרכיבים שלעיל+

 הרכיבים שלעיל+

 הרכיבים שלעיל+

 הרכיבים שלעיל+

Nuplus Pina Banana הטבלה מתייחסת לערכים של


