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כיף לילדים ולילדים שבתוכנו
משחת שיניים חדשה לילדים, ®SunSmile בטעם פירות יער

משחת השיניים החדשה שלנו, טעימה באופן טבעי, ועם זאת קשוחה נגד עששת, 
בטעם פירותי נפלא ומהנה, שאולי יגרום לילדים לצחצח את שיניהם במשך זמן ארוך 

יותר.
· בטעם פירות יער טעים באופן טבעי	
· פורמולה עדינה אך עוצמתית לשיניים מתפתחות	
· מנקה את השיניים והחניכיים, מסייעת במניעת הצטברות אבן שן	
· רכיבים טבעיים, ללא פלואוריד, טריקלוזן או SLS )סודיום לאוריל סולפט(	
· ללא ממתיקים, צבעים וטעמים מלאכותיים  	

התרעננו, היטענו מחדש, התחדשו – 

האביב הגיע!

עם כל עונה חדשה מגיעות הזדמנויות חדשות להתרענן – מוח, גוף ונפש. 
האביב, יותר מכל תקופה אחרת, טעון באנרגיה, משום שזוהי עונת הלידה 

מחדש, זמן שבו הטבע מתעורר מתנומת החורף הארוכה שלו, הימים 
מתארכים, השמש מחממת אותנו, ואנו יוצאים אל המרחבים.

איך אתם תעשו את הקפיצה אל העונה החדשה? במהדורה זו תמצאו 
רעיונות לחידוד המיקוד שלכם, ליצירת הרגלים בריאים יותר, לייעול נקיונות 
האביב, ועוד. אנו מקווים לעורר בכם השראה למצוא איזון למען בריאותכם 

וביתכם.

 משפחת צ’ן

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. 

הזנה
+ ניקוי 
= איזון
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התחברו לסימני חיים
הקשיבו לעוד טיפים ומגמות בנושאי בריאות ורווחה אישית, 

 Vital Signs ,מפי ד”ר רובן צ’ן בפודקאסט החדש שלו
)סימני חיים(.   

כווננו את המיקוד שלכם
האם ארגז הכלים המנטלי שלכם זקוק לכוונון? 

כשמדובר בבריאות, אנו נוטים להתמקד בשיפור 
היכולות הפיזיות שלנו, ועם זאת, המפתח לרווחה אישית 
לאורך כל חיינו טמון בראשנו. כמו באימון גופני, הגמשת 

השרירים המנטליים שלכם מחייבת מיקוד. וכפי שאני 
אומר למטופלים שלי, ככל שאתם יותר ממוקדים, כך 

גדל הסיכוי שתשיגו את היעדים שלכם – בחדר הכושר, 
בעבודה ובחיים. 

מיינדפולנס )מודעות קשובה( היא המאמץ המנטלי 
להקדיש תשומת לב פעילה לכל מה שאנו עושים ברגע 

זה. כשאתם נוכחים בהווה אתם ממקדים את המוח 
שלכם ומשתחררים מנדידת המחשבות, כך שאתם 

נשארים ממוקדים במשימה שלכם, ונמצאים “בתדר 
אחד” עם האנשים מסביבכם. מיקוד מכוון זה מגדיל את 

הבהירות המחשבתית, את המהירות הקוגניטיבית, את 
הביטחון העצמי, את הזיכרון, את מערכות היחסים שלכם, 

ועוד. זהו אחד מהסודות לרווחה מנטלית.

אימון המוח שלכם להתמקדות דומה לאימון גופכם 
לקראת ריצת מרתון. נדרשים רצון ומשמעת, וזה אינו 
קורה בין לילה. התחילו על-ידי מיקוד הנשימה שלכם, 
וכאשר המחשבות שלכם נודדות, 

התנתקו מהמחשבה החדשה וחיזרו 
להתרכז בנשימה שלכם. עם הזמן, 
תרגיל מנטלי זה יבנה את המיקוד 

שלכם. 

 Top® ,תוסף התזונה החדש שלנו
Focus, יכול אף הוא לסייע. 

התערובת המוגנת בסוד מסחרי 
נותנת מענה בעזרת תמציות 

צמחיות, מינרלים, חומצות אמינו וכן 
ויטמינים הידועים ברפואה המערבית 

והסינית ככאלה העשויים לתרום 
לריכוז, לבהירות המחשבתית ולזיכרון. 

Top® Focus, שהינו אידיאלי לצרכי עבודה, לימודים, 
פעילות ספורטיבית, וכל אימת שאתם רוצים להיות 
במיטבכם, הוא תוסף תזונה טבעי שאינו יוצר תלות, 

ואינו מכיל תוספת ממריצים, ולכן גם אינו יוצר את ה”נפילה” 
שמגיעה פעמים רבות לאחר שימוש בממריצים. הפורמולה 
שלנו, שהיא עוצמתית באופן טבעי, מכילה רכיבים מוכחים 

כמו: 

“טחב רגל-הזאב” )club moss(, צמח סיני מסורתי אשר 
מכיל huperzine A, אלקלואיד ממקור טבעי. 

ג’ינקו בילובה, אשר מכיל רמות גבוהות של פלבנואידים 
וטרפנואידים, תרכובות הידועות כנוגדות חמצון חזקות.

L-alphaglycery ,כולין טבעי. התרכובת הטבעית של כולין
lphosphorylcholine משפרת את שחרור המוליך העצבי 

אצטילכולין. 

פוספוליפידים, כמו phosphatidylserine, מרכיב חשוב 
וחיוני לשלמות, בריאות ותפקוד תאי הגוף – במיוחד תאי המוח.  

כפי שאפשר ללמוד משמו, Top® Focus מסייע להתמקד 
בהשגת היעדים שלכם, כדי שתוכלו לחיות את החיים הטובים 

ביותר שלכם. אין דבר חשוב מכך. 

ד”ר רובן צ’ן
סמנכ”ל לפיתוח עסקי גלובלי
ורופא מורשה

www.vitalsignspdcst.com@vitalsignspodcast 

@vitalsignspdcst
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נקו מרעלים את 
שגרת הניקיון שלכם
רבים מאיתנו מקפידים מאוד על מה 
שאנו מכניסים לגופנו. אנו קונים מזון 

אורגני ואוכלים תזונה נקייה, אבל האם 
אפשר גם לנקות נקי? ללא ספק. וזה 

קל יותר מכפי שאתם אולי חושבים.
אין כמו בבית – ולחומרים אלרגנים, 

כימיקלים רעילים וקרצינוגנים מזיקים 
– אין מקום בביתכם.     חומרי ניקוי 
קונבנציונליים רבים מכילים שורה 

מטרידה של רכיבים אשר יש להם 
השלכות מזיקות כאשר שואפים, 

מעכלים אותם או פשוט נוגעים בהם 
)ואם יש לכם ילדים, אין משטח בבית 

שלא נוגעים בו(. אז אף כי יש לכם 
כוונות טובות בנוגע לניקיון הבית, 

התוצאות עלולות להיות הרסניות, החל 
מבעיות נשימה ובעיות הורמונליות ועד 

לתגובות אלרגיות, כוויות כימיות, הרעלה 
ואפילו סרטן. 

מוצרינו רותמים את עוצמת הצמחים.. 
רכיבים רבי עוצמה אלה הוכחו כמי 

שפועלים בקשיחות נגד כתמים, לכלוך 
וריחות, בעודם עדינים לעור, למשטחים, 

לבדי ריפוד ולבגדים. מוצרי ניקוי 
טבעיים רבים הינם רב תכליתיים, מה 

שחוסך זמן, מקום אחסון, וגם כסף. 
מוצרי ניקוי רבים הינם בעלי ריכוז 
גבוה ביותר, מה שאומר שהם גם 

בטוחים יותר לכדור הארץ. כמות קטנה 
בלבד של חומר מספקת תוצאות 

משמעותיות, ללא ההשפעה המזיקה 
כתוצאה משטיפת כימיקלים מסוכנים 
וקרצינוגניים לביוב, אשר מגיעים משם 

אל הקרקע, אל מי התהום ואל נתיבי 
המים ומזהמים אותם. שימוש בכמות 

קטנה יותר של חומר משמעותה 
שפחות משאבים טבעיים מנוצלים 

בתהליך הייצור, פחות פליטות מזהמות 
נגרמות במהלך שינוע המוצרים, ופחות 

פסולת של אריזות נזרקת לפח.  
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ניקיון ירוק
וחסכון בכסף

ביכולתכם לייעל את ניקוי האביב שלכם בעזרת מוצרים לניקוי הבית של 

סאנריידר. הפתרונות הטבעיים, הבטוחים והאפקטיביים שלנו מנקים את 

ביתכם מהרצפה ועד התקרה, בתוך הבית ובסביבתו החיצונית, הודות לרכיבים 

רבי עוצמה אשר עושים את “העבודה השחורה” על כל משטח:

נוזל לניקוי הבית ®Sunbright® SuperClean מכיל שמן עץ התה, חומר 

אנטיספטי טבעי הידוע בתכונות האנטי-ויראליות ואנטי-פיטרייתיות שלו.

תרחיץ לשטיפת פירות וירקות ®SunSmile מנקה את הפירות והירקות בעזרת 

פורמולה מתכלה, אשר מסלקת לכלוך, חומרי הדברה, ציפויי שעווה, וחומרים מזהמים 

אחרים. 
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רופאי השיניים ממליצים להחליף את 
מברשת השיניים מדי שלושה חודשים, אבל 
חיידקים מתחילים לצמוח כבר אחרי... חודש 

אחד! הגנו על עצמכם על-ידי החלפת 
מברשת השיניים לעתים קרובות יותר. 

ועדיף, שדרגו לדגם מבמבוק מתכלה, ללא 
BPA, המשלב סיבי פחם, אשר הינם אנטי-
מיקרוביאליים ולוכדים את החיידקים שעל 
פני השטח של השן, תוך ספיגת הטאנינים 

אשר תורמים לכתמים הנוצרים על השן 
ולריח רע מהפה. 

יסודות 
להיגיינה 
יומיומית 

5בריאה

אל
תגעו 
בפנים

חיידקים ונגיפים אוהבים לנדוד 
מהידיים למשטחים נקבוביים 

נוספים כמו הקרומים הריריים 
בפה, בעיניים ואף. הרחיקו 

את ידיכם מהפנים ולמדו את 
ילדכם להימנע מהרגלים של 
כסיסת ציפורניים או מציצת 
אצבע, שכן זה יכול לצמצם 

באופן דרמטי את התפשטות 
החיידקים והמחלות בביתכם. 

ניקיונות האביב כוללים גם טיפוח 
אישי. הפכו את ההרגלים הבריאים 

האלה לטבע השני שלכם. 

1. רחצו את ידיכם
זוהי פעולה קלה ואחת הדרכים היעילות ביותר להישאר 

בריאים ולמנוע הפצת חיידקים ונגיפים. ויש דרך נכונה 
לעשות זאת: השתמשו במים נקיים ובסבון, הקציפו את 

חזית וגב כפות הידיים, בין האצבעות ומתחת לציפורניים. 
שפשפו בעדינות לפחות 20 שניות, ואז שטפו ונגבו כהלכה 

– חיידקים ונגיפים מועברים בקלות רבה יותר אל ידיים 
רטובות ומהן. 

צחצחו את שיניכם ונקו 
עם חוט דנטלי

בריאות הפה קשורה באופן ישיר לבריאות 
הלב, אז הקפידו לצחצח ולנקות בין השיניים 

עם חוט דנטאלי פעמיים ביום לפחות - 
צחצוח לבדו אינו מספיק. לא כל משחות 

השיניים דומות, אז בחרו בפורמולה טבעית 
 ,SunSmile® Herbal Toothpaste כמו

 ,SunSmile® Kids Herbal Toothpaste-ו
אשר מספקות ניקוי עדין אך עוצמתי, ללא 

רכיבים השוחקים את זגוגית השן או פלואוריד 
העשוי להזיק, ואף ללא כימיקלים, צבעים 

וממתיקים, המצויים במשחות שיניים רגילות. 

החליפו את 
מברשת 

השיניים שלכם

קלפו את עורכם
אין דרך טובה יותר להבהיר את 

עורכם. תאי עור מתים לוכדים 
חיידקים, זיעה ולכלוך, ומותירים 

את עורכם רגיש יותר לנקבוביות 
סתומות, לאקנה, ולבעיות עור אחרות. 

מסיכות קילוף כמו מסיכת חידוש 
ורענון ®Kandesn , מזינות את 
העור ומביאות תאים חדשים אל 

פני השטח של העור, וכך מבהירות 
את גוון הפנים, מצמצמות קמטוטים 

נראים לעין, וממריצות את מחזור את 
הדם ואת ייצור הקולגן. עורכם ייראה 
קורן, וגם שגרת טיפוח העור שלכם 

תהיה אפקטיבית יותר. 
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מבשלים עם קייטי
  www.youtube.com/user/SunriderIntl :בקרו ב

וקבלו עוד מתכונים בריאים של קייטי!

קייטי צ’ן שלנו מערבבת 
כמוקטיילים של אביב שאתם 

חייבים לנסות
פנקו והרשימו את האורחים שלכם באביב 
הקרוב עם הכמו-קוקטיילים הללו – שהינם 

כה בריאים ויפים למראה – עם שני משקאות 
אהובים של סאנריידר. 

Fortune Delight®

מיול

EverGreen®

מוחיטו

5 לחיי האביב!

רכיבים:
· 	 Fortune Delight®

בטעם לימון
· בירת ג’ינג’ר	
· מיץ ליים	
· ג’ינג’ר טרי	

הוראות הכנה:
הכניסו חופן קוביות קרח . 1

לתוך כוס או ספל 
נחושת

סחטו חצי ליים )ככף אחת( . 2
לתוך הכוס/ספל

הוסיפו פרוסה או שתיים . 3
של ג’ינג’ר טרי

4 . Fortune® הוסיפו
Delight קר ומעט בירת 

ג’ינג’ר )ללא אלכוהול(

רכיבים:
· 	Evergreen® חצי בקבוק
· 2 כפות מיץ ליים	
· 	SunnyDew® 2 לחיצות
· מי סודה	
· עלי נענע טריים	

הוראות הכנה:
קחו 3-4 עלי נענע טריים, . 1

קפלו וסחטו מעט כדי 
לשחרר את השמנים 

הטבעיים, והניחו אותם 
בתוך כוס גבוהה

הוסיפו חצי בקבוק . 2
Evergreen®

הוסיפו שתי כפות מיץ ליים . 3
וחופן קוביות קרח

מלאו עם מי סודה וערבבו . 4



איכות החיים שסאנריידר מאפשרת לנו גורמת לי אושר 
גדול, מבחינתי סאנריידר זו מתנה לאיכות חיים ובריאות 

שאני משתפת אותה עם עוד אנשים. 
בחודש מרץ 2020 זכיתי עם הבן שלי, אחותי ועוד אנשים 
בצוות שלי, להיות בכנס פראג - במימון החברה - שהיה 

מדהים. 
נהננו מאוד מהחוויות, מהאירוח ומהפינוקים במלון, 

במסעדות ובטיולים. 
ליסה וד״ר ראובן צ׳ן העשירו את הידע שלנו ונתנו לנו 
טיפים להצלחה. ישבנו גם עם ד״ר ראובן צ׳ן לפגישה 

אישית – זה חימם את לבנו שבעלי החברה מקשיבים לנו.  
אנחנו לפני כנס מרבלה בספרד, גם הוא במימון החברה, 
ואשמח שכמה שיותר אנשים יגיעו ויהנו מכל הטוב הזה. 
משמח ומחמם את הלב שהחברה כל הזמן דואגת לנו, 

מקשיבה לנו ועוזרת לנו להגיע למטרות שלנו. 
החיים שלי השתנו בזכות סאנריידר.  

תודה לד״ר טאי פו צ׳ן, לד״ר ראובן צ׳ן, לליסה, לנותנת 
החסות שלי - סיגל יצחק, ולכל הצוות שתומך ביומיום. 

זכיתי, זכינו!

חנה שמיר
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אם אתם יכולים לחלום את זה, אתם יכולים לעשות את זה.

אל:

מאת:

אנחנו חברותיים
עקבו אחרינו ועשו לנו לייק


