
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 הטבעיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, 

טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 
 

המלצות לשימוש:
ערבבו מנה אחת של 3 גר' עם 240 מ"ל מים 

חמים או קרים. 

**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.

יתרונות:
מזין ומרווה את הגוף באופן בריא	 
מנקה את הגוף בעזרת נוגדי חמצון 	 

טבעיים
מרוכז פי ארבעה יותר מאשר תה ירוק 	 

מסורתי 
מאזן את הגוף ומעניק לו אנרגיה, ללא 	 

"נפילת" סוכר או קפאין
ללא שומן, סוכר, חומרים משמרים או 	 

ממתיקים מלאכותיים
ללא תוספת קפאין או כימיקלים	 

שאלות נפוצות
ש: האם ®Fortune Delight מכיל קפאין?

ת: במהלך תהליך הייצור אנחנו מפחיתים את 
כמות הקפאין עד שנותרות רק עקבות קלות 

של קפאין טבעי. אין תוספת של קפאין או 
של כימיקלים.

ש: מדוע ®Fortune Delight מכונה 
"משקה על"?

ת: מרבית המשקאות אינם אלא מיצים, עלים 
טחונים או מים ממותקים. הודות לתהליך 

טכנולוגי מתקדם, המוגן בסוד מסחרי, 
®Fortune Delight הוא תערובת מרוכזת 

ביותר של צמחים, אשר מנקה, מזינה ומאזנת 
את גופכם עם נוטריינטים חיוניים ונוגדי 

חמצון.

 Fortune Delight®  ש: מה היתרונות של
בהשוואה למשקאות אחרים?

ת: עם 10 קלוריות בלבד ו -0 גרם סוכר 
למנה, ®Fortune Delight הוא חלופה 

בריאה למשקאות ספורט אופייניים )כ -130 
קלוריות ו -14 גרם סוכר למנה(, למשקאות 
קלים )כ-140 קלוריות ו-39 גרם סוכר למנה( 

ולמשקאות אנרגיה )כ -125 קלוריות  ו-31 גרם 
סוכר בכל מנה(.

רכיבים בזרקור
קמליה סינית

מסייעת לתהליך הניקוי הטבעי של גופכם, 
בעזרת ניטרול רדיקלים חופשיים.

תמצית חרציות
מגנה בעזרת נוגדי חמצון.

תמצית יסמין
תומכת בעיכול, בסילוק רעלנים, בחילוף 

החומרים ובמחזור הדם. 

FORTUNE DELIGHT®
ותרו על משקאות האנרגיה, ®Fortune Delight מספק לגוף רוויה בריאה ללא סוכר, שומן ותוספת קפאין – וללא "נפילת" הקפאין שמגיעה לאחר 
השימוש. הודות לתהליך ייצור בן תשעה שלבים, המוגן בסוד מסחרי, "תה העל" הזה מכיל נוטריינטים חיוניים ונוגדי חמצון בריכוז הגבוה פי ארבעה 

מריכוזם בתה ירוק מסורתי, וזאת כדי לנקות ולהזין את גופכם ולהעניק לו אנרגיה. עם 10 קלוריות בלבד בכל כוס משקה טעים, זהו המשקה המנצח.

מכיל רכיבים 
טבעיים

הפורמולות 
פותחו לפי 

מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

אישור 
חלאל

אישור 
כשרות

באישור 
 NSF-ה

10 חב' / 3 גר'
# 1510518 מקורי
# 1513518 לימון

# 1511518 קינמון
# 1514518  פטל

# 1815125 אפרסק

60 חב' / 3 גר'
#1510918 מקורי
#1513918 לימון

#1511918 קינמון
#1512918 אפרסק

הרכיבים:

Camellia Leaf Extract, 
Chrysanthemum Flower Extract, 
Jasmine Flower Extract, Lalang 
Grass Root
Original: Lemon Extract
Cinnamon: Lemon Fruit Extract, 
Cinnamon Bark, Apple Juice
Lemon: Lemon Extract, Apple Juice
Peach: Peach Juice, Apple Juice
Raspberry: Raspberry Juice, Apple 
Juice

סימון תזונתי


