
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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SUNNYDEW®
אם אתם אוהבים את האוכל שלכם מתוק, תאהבו את התערובת של עלי לו האן גו ופרחי חרצית, הגדושה בנוגדי חמצון ובמינרלים חיוניים, ומחזקת 

באופן טבעי את הטעם של מזון ומשקאות, ללא תוספת של סוכר, פחמימות או קלוריות. 

ערך תזונתי

ערך קלורי של מנת צריכה: פחות מ- 1 קק”ל. 

רכיבים

 ,)Fructus momordica( מים, לו האן גו
.)Chrysanthemum indicum( חרצית

רכיבים בזרקור

לו האן גו 
צמח מתוק זה עשיר בנוגדי חמצון. 

חרצית 
פרח יפהפה זה מהווה מקור מצוין לנוגדי 

חמצון ומכיל מינרלים חיוניים כמו סידן, 
מגנזיום, חומצה פולית, ברזל, סודיום ואשלגן.

שאלות נפוצות

ש: עד כמה ®SunnyDew מתוק?
ת: המרכיב העיקרי ב-®SunnyDew הוא לו 

האן גו, אשר דרגת המתיקות שלו עשויה 
להגיע לפי 250 מזו של סוכר. התחילו עם 

טיפה אחת ותרגישו בהבדל!

 SunnyDew® ש: מה ההבדל בין
?Sunectar®-ל

ת: ®SunnyDew הוא תמצית מסוננת של 
לו האן גו.  בעוד ש-®Sunectar הוא תמצית 

 SunnyDew® .גולמית מרוכזת של לו האן גו
גם ניחן בצבע בהיר יותר.

יתרונות  

•  מעניק באופן טבעי טעם מתוק לכל מזון או 
   משקה

•  ריכוז גבוה במיוחד – טיפה אחת בלבד 
   עושה את ההבדל!
•  עשיר בנוגדי חמצון

•  ללא תוספת כימיקלים או חומרים משמרים 

המלצות לשימוש

כתוסף תזונה יש להוסיף טיפות למשקה 
ולמזון, על פי הצורך. 

מנת צריכה מומלצת - 5 טיפות.

הוראות אחסון

לאחסן במקום קריר ויבש.

*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. 

*מומלץ לשמור בקירור לאחר הפתיחה 
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