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ד"ר אוי-לין צ'ן,
נשיאת החברה

מיזוג בין מסורת, חדשנות ומשפחה
סיפורה של סאנריידר הוא למעשה סיפורה של משפחתנו. זהו סיפור שמתפרש על-פני 
דורות, ונע מרפואה מזרחית עתיקה עד לטכנולוגיה מערבית מודרנית. אמנם המייסדים 
שלנו, ד"ר טאי-פו צ'ן וד"ר אוי-לין צ'ן, הקימו את סאנריידר ביוטה ב-1982, אך מסעם החל 

כמה עשורים קודם לכן במולדתו של טאי-פו, טיוואן.
בילדותו היה טאי-פו חולני. סבו טיפל בו בעזרת תרופות צמחיות סיניות עתיקות. 

בו את התשוקה,  הציתו  עוצמתיות, שהן  כה  היו  אלה  התכונות הרפואיות של צמחים 
שהפכה למפעל חייו, לתורת הצמחים הסינית. בעודו לומד בקולג' רפואה עשבונאית 
ורוקחות, הוא הכיר את אוי-לין, סטודנטית מחוננת לרפואה מהונג קונג, והשניים נישאו. 
בני הזוג שילבו את הסקרנות הטבעית, המומחיות המדעית, והלך הרוח היזמי שלהם, 
והקימו עסק אשר עתיד לשנות חיים באמצעות מוצרים טבעיים על בסיס צמחי, ממש 

כמו אלו ששינו את חייו של טאי-פו לפני שנים 
רבות. 

פילוסופיית יסוד זו עומדת בבסיס העסק  
טאי-פו  ד"ר  היום.  גם  "סאנריידר"  המשפחתי 
תואר  עם  עולמי  שם  בעל  עשבונאי  הוא  צ'ן 
רופאה  היא  צ'ן,  אוי-לין  ד"ר  ואשתו,  ברוקחות, 
את  להוביל  עוזרים  ילדיהם  חמשת  מוסמכת. 

החברה הגלובלית שלנו בכ-50 מדינות 
ואזורים, יד ביד עם אלפי בעלי עסק עצמאיים 

ובעלי חנויות בזכיינות, המעוררים השראה.  
כולנו משפחה, ואנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. 

המייסדים שלנו

ד"ר טאי-פו צ'ן,
מייסד החברה

ויו"ר מועצת המנהלים
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מועצת המנהלים

וונדי טנג
סמנכ"ל שיווק גלובלי

פיתוח  את  מנהלת  וונדי 
השיווק הגלובלי. בעלת תואר 
וביולוגיה  באנגלית  ראשון 
מאוניברסיטת קליפורניה, לוס 

אנג'לס, ותואר ראשון  
במשפטים מבית-הספר  

למשפטים באוניברסיטת 
דיוק.

ד"ר רובן צ'ן
סמנכ"ל פיתוח עסקי 

גלובלי

רובן מוביל את הפיתוח  
הוא  שלנו.  הגלובלי  העסקי 

השלים את התמחותו  
ושיקום  פיזיקלית  ברפואה 
מינסוטה.  באוניברסיטת 
במדעי  ראשון  תואר  בעל 
העצבים  ומערכת  המוח 
יאנג,  בריגהם  מאוניברסיטת 
מבית-הספר  ברפואה  ותואר 
אוניברסיטת  אירווין,  לרפואה 

קליפורניה. 

סאני באטלר
סמנכ"ל תפעול גלובלי

התפעול  על  אחראית  סאני 
בעלי  חטיבת  של  הגלובלי 
עסק עצמאיים )IBOs( ובעלי 
של   )ABOs( מורשים  עסק 
סאנריידר, על הפעילויות של 

קבוצת המלונות
 Sunworld Dynasty™

המרכזי  השנתי  הכנס  ועל 
תואר  בעלת  החברה.  של 
במסגרת  באומנויות  ראשון 
ותואר  בינלאומיים,  לימודים 
שניהם  במשפטים,  ראשון 

מאוניברסיטת בריגהם יאנג.

אריק צ'ן
סמנכ"ל ייצור גלובלי

מסייע  אורגני,  כימאי  אריק, 
הייצור  מפעלי  בניהול  להוריו 

בלוס אנג'לס בתחומים  
בדרישות  עמידה  כמו  שונים, 

מינהל המזון והתרופות  
האמריקאי )FDA(, השקת  

ומחקר  חדשים,  מוצרים 
ראשון  תואר  בעל  ופיתוח. 
מאוניברסיטת  בביוכימיה 
ומועמד לתואר  יאנג  בריגהם 
אורגנית  לכימיה  דוקטור 
באוניברסיטת קליפורניה, לוס 

אנג'לס.

ג'ונתן צ'ן
סמנכ"ל טכנולוגיית מידע

ג'ונתן עומד בראש פרויקטים 
)תכנון   Oracle ERP כמו 

  POS ,)משאבים ארגוניים
ממוחשבות(,  מכירה  )עמדות 
חיי מוצר(  )ניהול מחזור   PLM
עסקיים- אינטרנט  ואתרי 
ראשון  תואר  בעל  אישיים. 
ותואר  מידע  במערכות 
מידע  מערכות  בניהול  שני 

מאוניברסיטת בריגהם יאנג.
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בריאות ורווחה אישית
תוספי תזונה שנועדו לאזן את המערכות המרכזיות גופכם, 

וכן לתמוך באורח החיים הפעיל שלכם, במצב רוחכם, 
בבהירות מחשבתכם, בביצועים הפיזיים ובכושר הסיבולת 

שלכם, בבקרה על המשקל, בשינה ובהירגעות שלכם, 
ועוד.

יופי
מוצרים לטיפוח העור, איפור, טיפוח הגוף והיגיינת הפה – 

בעזרת מיטב הרכיבים הקיימים.

בית
פתרונות לכביסה, למטבח ולניקוי הבית, אשר שומרים על 

האנשים ועל כדור הארץ בטוחים יותר. 

מעוררים השראה לחיים בריאים יותר 
ומאושרים יותר

מאז 1982, סאנריידר העניקה לאנשים את ההזדמנות להיות במיטבם, בכל 
רחבי העולם. כיום, ההזדמנות העסקית המוכחת שלנו מעניקה לבעלי  

עסק עצמאיים ולבעלי עסק מורשים את היכולת לקחת שליטה על חייהם 
ולהשיג הצלחה, כפי שהם מגדירים אותה. אנו כולנו משפחה גלובלית אחת, 

שהולכת ומתרחבת.
כמו האנשים שלנו, גם המוצרים שלנו משנים חיים. בהקפדה יתרה, ובגאווה 
גדולה, אנו יוצרים את מיטב הפורמולות הצמחיות שהטבע יכול להציע, אשר 
סוללות את הדרך לבריאות הוליסטית ולאנרגיה רבה יותר, למענכם ולמען 

המשפחה שלכם.

מי אנחנו 
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ייצור עצמי

אנו מייצרים 97% מכלל מוצרי  
סאנריידר, בשישה מתקני ייצור 
חדשניים ברחבי העולם. הייצור 

העצמי נותן לנו שליטה על כל היבטי 
הייצור, ובדרך זו ביכולתנו להבטיח 

את השלמות, הבטיחות והיעילות של 
כל מוצר ומוצר.

תרבות ואירוח

הגלריה לאומנות של משפחת צ'ן, 
הממוקמת בתוך המשרדים   

הראשיים של החברה בארה"ב,  
מציגה את האוסף האישי של   

משפחת צ'ן, הכולל אומנות סינית, 
עתיקות, ויצירות אומנות נוספות 

מרחבי העולם.
 Sunworld Dynasty™ קבוצת המלונות

כוללת שלושה בתי מלון ברמה
עולמית, הממוקמים בבייג'ינג, סין,  

ובטאייפה, טיוואן. משפחת צ'ן  
מחזיקה בבעלותה גם את מלון  

קליפורניה,  הילס,  בבברלי   SLS Hotel
ואת מלון St. Hermin's Hotel היוקרתי

בווסטמיניסטר, לונדון, אנגליה.

סאנריידר – חברה 
חובקת עולם

גיוון גלובלי הוא אחד היסודות 
שמבטיח שחברת סאנריידר 

תישאר דינמית, רלבנטית ויציבה, 
למען בעלי העסק העצמאיים 

שלנו. יש לכך תפקיד חשוב 
בסיפור ההצלחה שלנו. 
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מתקן הייצור של סאנריידר סינגפור זוכה
במגן זהב ובתעודת ציון לשבח ממינהל

)AVA( בטיחות המזון והווטרינריה של סינגפור

דוקטור טאי פו צ'ן זכה בתואר ד"ר 
לשם כבוד מהאוניברסיטה

לרפואה של קאושיונג.

ד"ר אוי-לין צ'ן זוכה לתואר "אחת מ-25 
הנשים המשפיעות ביותר בשיווק ישיר", 

מטעם כתב העת "חדשות השיווק 
הישיר".

ד"ר רובן צ'ן וסאנריידר זוכים 
להוקרה מהמרכז לחקר גנומיקה 
 )PERC( ופעילות גופנית בילדים

 UC של בית הספר לרפואה
 .Irvine

ד"ר רובן צ'ן ממונה לוועדה
המייעצת של תוכנית הלימודים

של אוניברסיטת קינגסטון. 

מתקן הייצור של סאנריידר זכה לאישור מהמכון 
האמריקאי העצמאי והמוערך בתחום בריאות 
 .NSF International ,הציבור ובטיחות המזון

מתקן הייצור של סאנריידר סינגפור 
זוכה בתעודת הצטיינות בבטיחות 

המזון ממינהל בטיחות המזון 
.)AVA( והווטרינריה של סינגפור

2015 2017 2018 2019

מנהיגות באמצעות 
דוגמה אישית

המומחיות המדעית, הרוח 
היזמית והמחויבות

הפילנתרופית שלנו, זכו להכרה 
ברחבי העולם. אנו נלהבים 

לשרת אחרים ומקדישים את 
חיינו ליצירת מוצרים אשר 

משפרים את חייהם של אנשים, 
ולהצעת הזדמנות עסקית אשר 

מעוררת בהם השראה ליצור 
את החיים שהם אוהבים. 
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פרסים והוקרות

דמותו של ד"ר צ'ן מופיעה על 
סדרת בולים המנציחה את 
האליטה הסינית מעבר לים.

ד"ר צ'ן נבחר על-ידי העיתון 
פורבס אסיה לאחד מ-25

הסינים-אמריקאים הבולטים 
ביותר.

סאנריידר זוכה בפרס מטעם 
Brand Laureate Awards על 

הצטיינות במיתוג.

סאנריידר סין )הואנג פו(
זוכה לפרס הצטיינות בייצור.

2004 2010 2011 2013 2014

סאנריידר זוכה בתעודה ובפרס היזם
המצטיין מלשכת המסחר והתעשייה 
הסינית בקואלה לומפור ובסלנגור. 

סאנריידר זוכה בפרס אסיה 
ובפרס Luminary לעסקים 

קטנים ובינוניים.
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פילנתרופיה

אנו מחזירים לקהילות שלנו

שירות למען הקהילות שבהן אנו עובדים ומבלים, הוא מסורת של 
משפחת סאנריידר כולה, שאנו גאים בה מאוד. בעלי העסק  
העצמאיים ועובדי החברה כאחד, חולקים את הרצון לתמוך  

בפעילות צדקה כלל עולמית.
ב-2017, הובילה סאנריידר מסע גיוס כספים גלובלי, אשר סיפק 

סיוע הומניטרי לנפגעי ההוריקנים הרווי, אירמה ומריה בפלורידה, 
בטקסס ובפוארטו ריקו. הסיוע ההומניטרי של החברה סייע גם  

לנפגעי רעידת האדמה בנפאל, הטייפון האיאן, הוריקן סאנדי, 
רעידת האדמה בהאיטי, ולנפגעי האסון המשולש ביפן.

 UNICEF סאנריידר תומכת גם בארגונים בינלאומיים ומקומיים, כמו
)קרן החירום הבינלאומית לילדים של האו"ם(, 'תכנית חלופות 

לכנופיות', צעדת האיידס בלוס אנג'לס, האגודה למלחמה
בסרטן האמריקאית, הארגון 'רשת לטיפול בילדים׳, 'ארגון מנטורים 

בינלאומיים' וקרן 'בקש משאלה'.
ביחד, אנו עוזרים להפוך את הקהילות שלנו לנקיות יותר, לבריאות 

יותר ולמאושרות יותר, הן למען הדור הנוכחי והן למען הדורות 
הבאים. 
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משפחת צ'ן תרמה 2.5 מיליון דולר לבניית מגדל לאנדקוויסט במרכז הרפואי 	 
ממוריאל שבטורנס, אשר מאכלס עתה את המרכז הכירורגי ע"ש משפחת 

צ'ן, אחד המתקנים הכירורגיים המתקדמים ביותר באזור.

סאנריידר תרמה 1.75 מיליון דולר למרכז לחקר גנומיקה ופעילות גופנית 	 
לילדים )PERC( של בית הספר לרפואה UC Irvine, אשר פועל לקידום 

המודעות בקרב רופאים ואנשי חינוך אודות ההשפעה המיטיבה של פעילות 
גופנית על בריאותם של ילדים.

הצלב האדום האמריקאי העניק לסאנריידר אינטרנשיונל אות הערכה על 	 
הקמפיין לגיוס כספים, שהצליח לגייס 100,000 דולר אמריקאי למען סיוע 

הומניטרי לנפגעי רעידת האדמה בנפאל.

בני הזוג צ'ן זכו להכרת תודה אישית מנציגי ומתלמידי אוניברסיטת בריגהם 	 
יאנג – הוואי, על תמיכתם המתמשכת במלגות ליותר מ-600 תלמידים מסין. 

בני הזוג צ'ן קיבלו אות הערכה מהאוניברסיטה לרפואה של קאושיונג 	 
כהוקרה על תרומתם למימון הוראה ומחקר באוניברסיטה, שבני הזוג הם 

בוגרים בולטים שלה.

במשך שמונה שנים רצופות, סאנריידר הייתה מעניקת חסות ראשית   	 
לצעדת האיידס בלוס אנג'לס, אירוע שנתי שהצליח לגייס למעלה מ-82 

מיליון דולר להגברת המודעות למחלת האיידס. 
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ייצור עצמי

יש צורך בכמות אדירה של 10 ק"ג צמח  
גולמי כדי לקבל 1 ק"ג של רכיב, אשר עומד 
כמו  במוצרים  שלנו,  המחמירים  בתקנים 
®Quinary, שהוא אחד מהמוצרים הנמכרים 

ביותר שלנו.

עשוי במומחיות על-ידי המומחים 
שלנו

אנו מומחים בתחומי הבריאות והמדע. בעוד שמרבית החברות שוכרות 
או מוציאות לגופים חיצוניים את פעילויות המחקר, הרכש והרכבת  

הפורמולות, אנו מייצרים את המוצרים שלנו בשישה מתקני ייצור  
חדשניים ברחבי העולם, תוך שימוש במיכון מתקדם ביותר, ברמת 

ייצור תרופות. בהיותנו הבעלים של שטח ייצור המתפרש על למעלה 
מ-185,000 מ"ר, ובכלל זה מעבדות כימיה ומיקרוביולוגיה, ביכולתנו 
לשלוט על כל היבט של הייצור – אין ולו שלב אחד בתהליך הייצור 
שמופקד בידיים חיצוניות. כך אנו מבטיחים באופן אישי את הטוהר, 

השלמות, הבטיחות והיעילות של כל מוצר ממוצרי סאנריידר, ללא יוצא 
מן הכלל. 

ב-2008, כדי לעמוד בביקוש הגובר של רשת ההפצה ההולכת  
והייצור  ומתפתחת שלנו, העברנו את עיקר פעילויות המחקר, הפיתוח 

למתקן הייצור שלנו בלוס אנג'לס. מתקן זה, ברמה הטכנולוגית  
 )GMP( נאותים  ייצור  ביותר, מתעלה על הדרישות לתנאי  המתקדמת 

 .)FDA-שקבע מינהל המזון והתרופות האמריקאי )ה
ב-2019, זכה מתקן הייצור של סאנריידר בלוס אנג'לס, לאישור מהמכון 
ומאשר  בודק  NSF International, אשר  האמריקאי העצמאי המוערך 
עמידה בתקני בריאות ובטיחות הציבור הקפדניים ביותר. החל מבדיקה 
מקיפה של הציוד, ועד ניתוח חומרים, כל היבט של פיתוח המוצר נבדק 

 .NSF-בקפידה לפני שהוא זוכה באישור ה
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השלמות מצויה בדייקנות
תקנים קפדניים וייצור דייקני מבדילים את המוצרים שלנו בפער גדול ממוצרים אחרים. אנו מבצעים במומחיות מיצוי וריכוז של כל הנוטריינטים 

המיטיבים מתוך צמחים, כדי שגופכם יוכל להפיק יתרונות בריאותיים יוצאי דופן, מבלי שתצטרכו לאכול כמות עצומה של מזונות מסוימים.
שלא כמו תהליך של יצירת מיץ או שמן, אשר מבודדים רכיבים ומסלקים חלקים בריאים מתוך הצמחים, מוצרי סאנריידר מספקים רמה חדשה 

של הזנה, שהינה קרובה ככל האפשר לטבע.

123456789

בחירה
אנו בוררים 

בקפידה באילו 
חלקים של הצמח 
להשתמש – שורש, 
עלה, פרי, זרע, או 

הצמח כולו. 

ניקוי
אנו מנקים ושוטפים 

באופן ידני את 
הצמחים כדי להסיר 

שיירים, לכלוך וחומרים 
בלתי רצויים אחרים.

שיפור
אנו משתמשים בשיטות 

מתקדמות להכנת
הצמחים שלנו, כמו ייבושם 

בטמפרטורות נמוכות, 
חימומם לחום גבוה, או 

בישולם בדבש.

טחינה
אנו טוחנים את 
הצמחים שלנו 

כדי שיהיו אחידים 
בגודלם ובצורתם.

הרכבת נוסחאות
אנו משלבים צמחים 
ברצף נכון וביחסי 

כמויות מדויקים, כדי 
להשיג הרמוניה עם 

גוף האדם.

מיצוי
אנו משתמשים בשיטות 
שונות כדי למצות את 

הנוטריינטים המיטיבים מן 
הצמחים שלנו, תוך מזעור 
כמותם של רכיבים בלתי 

רצויים ומים.

ריכוז
אנו מרכזים את התמציות

הצמחיות לכדי "מיץ" סמיך ומזין.

אריזה
למן ההתחלה ועד הסוף, 
אנו שולטים על כל שלב, 
כדי להבטיח בקרת איכות 

ויציבות לאורך כל חיי המדף. 

ציפוי בהזרמת אוויר או 
ייבוש בהתזה
בשלב זה אנו 

מרססים את תמציות 
הצמחים שלנו והופכים את 

ה"מיץ" הזה לאבקה.



יופי תוספי תזונהבית

©  2020 תאגיד סאנריידר , הידוע בשם סאנריידר אינטרנשיונל. כל הזכויות שמורות. 

הייחודיות של סאנריידר
כל מוצר ממוצרי סאנריידר כולל תערובת ייחודית של צמחים ומזון מלא, תוך שימוש בתהליך המוגן בסוד מסחרי שמבטיח יעילות וספיגת נוטריינטים מן המעלה 

הראשונה. המוצרים שלנו בטוחים, טבעיים ולכן גם עוצמתיים באופן טבעי, והם אינם מכילים ממתיקים מלאכותיים ותוספות כימיקלים.

הכל מאוזן
כאשר גופכם נמצא באיזון, גם המוח 
והנפש שלכם יהיו בריאים. זו הסיבה 

לכך שמוצרי סאנריידר מזינים )יין( 
ומנקים )יאנג( בצורה הוליסטית את 
חמש המערכות המרכזיות בגופכם, 

עם שילוב מדויק של נוטריינטים, 
התורמים לבריאות מיטבית. אנו מכנים 

זאת "פילוסופיית ההתחדשות".

מזון, לא כימיקלים
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