
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. 
 

# 2000118   100 כמוסות / בקבוק
# 2000518   10 חב' / 5 גר', אבקה

יתרונות

מאזן את חמש המערכות המרכזיות 	 
בגוף.

תערובת מורכבת ומרוכזת של כ-30 	 
צמחים. 

משלב צמחים מרכזיים מתוך חמש 	 
הפורמולות העוצמתיות ביותר שלנו. 

תורם לאיזון הבריאות והרווחה 	 
האישית.

מכיל רכיבים טבעיים.	 
ללא תוספת חומרים משמרים, 	 

כימיקלים או ממריצים.
במארז של קפסולות נוחות לשימוש 	 

או בצורת אבקה. 

QUINARY®

התערובת המורכבת והמרוכזת שלנו משלבת צמחים מרכזיים מתוך חמש הפורמולות הנמכרות ביותר של סאנריידר 
ל"תוסף על" אחד. ®Quinary, המכיל כ-30 צמחים כמו ג'ינסנג קוריאני, שורש דונג קאווי, שורש שן הארי ושורש ליקוריץ, 

תורם לאיזון של חמש המערכות המרכזיות בגוף: המערכת החיסונית, מערכת הדם, מערכת העיכול, המערכת האנדוקרינית 
ומערכת הנשימה. 

המלצות לשימוש

קחו כמוסה אחת או ערבבו שקית 
®Quinary אחת לתוך 240 מ"ל מים 
או המשקה האהוב עליכם, 3 פעמים 

ביום בשעת הארוחה. 

**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.

רכיבים בזרקור

ALPHA 20C® 
פורמולה המזינה את המערכת החיסונית 

שלכם ומכילה נוגדי חמצון וסידן.

  CONCO®
פורמולה המסייעת למערכת הנשימה 

בעזרת הזנה וניקוי על-ידי שילוב אנרגיית 
יין ויאנג.

ASSIMILAID®
פורמולה התומכת במערכת העיכול בכך 

שמסייעת לגוף לעבד את המזון במהירות 
וביעילות.

LIFESTREAM®
פורמולה המסייעת למערכת הדם על-ידי 

קידום איזון וזרימה.

PRIME AGAIN®
פורמולה התומכת במערכת האנדוקרינית 

על-ידי פעילות הרמונית עם הבלוטות 
והאיברים בהם הבלוטות תומכות. 

שאלות נפוצות

ש: אני מרגיש בסדר גמור, למה כדאי לי לקחת 
?Quinary®

ת: בריאות מיטבית מחייבת תזונה נכונה באופן 
שגרתי – ואין זו משימה פשוטה לאנשים   

עסוקים. ®Quinary פותח במומחיות כדי להזין 
את גופכם ולסייע במניעת שיבוש פעילותו 

התקינה של הגוף, על-ידי מתן מענה לחמש 
המערכות המרכזיות בגוף, כמכלול וכמערכות 

נפרדות. הפורמולה שלנו, המוגנת בסוד מסחרי, 
מכילה רכיבים טבעיים, ללא תוספת חומרים 

משמרים, כימיקלים וממריצים, המצויים  
בפורמולות רבות אחרות. 

ש: מדוע האיזון חשוב לגוף?
ת: פילוסופיית ההתחדשות שלנו גורסת כי גוף 

מאוזן הוא גוף בריא. ®Quinary מזין ומנקה 
את גופכם ובכך תורם לאיזון המערכת   
החיסונית, מערכת הדם, מערכת העיכול,  

המערכת האנדוקרינית ומערכת הנשימה. לכן 
אנו מכנים אותו "תוסף על".
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