
הרוויחו כסף
כדי לצאת

להרפתקה הבאה שלכם

בריאות. אושר.
חירות. הרפתקה.

אצלנו בסאנריידר, זה בטבע שלנו. בעלי העסק 
העצמאיים שלנו חיים חיים מאושרים ובריאים יותר 

הודות לכך שהם משתפים אחרים בהצעה העסקית 
שלנו וכן בתוספי התזונה, במוצרי היופי ובמוצרי 

הבית שלנו. 

מעצם העובדה שהם עובדים בתחום שמעורר 
בהם תשוקה, בעלי העסק העצמאיים שלנו מגיעים 

להישגים גבוהים יותר מכפי שאי פעם האמינו כי 
אפשרי. 

The Art of Herbal Science®



סטאר עלית     11,293 ₪
אייס רויאל       82,951 ₪

בהתבסס על מספר בעלי העסק העצמאיים

שקיבלו תשלום.
בעל עסק עצמאי

הצטרפו למשפחת 
סאנריידר כבעלי

עסק עצמאיים.

לקוח מועדף
תיהנו מהטבות כמו 
5 - 10 % הנחה על 
המוצרים האהובים 

עליכם.

לקוח קמעונאי
נסו אחד מרבי המכר 

שלנו, כמו מארז המוצרים 
האהובים ביותר שלנו!

זנקו אל ההרפתקה שלכם

תראו כיצד סאנריידר יכולה לעזור לכם להשיג את הבריאות והרווחה האישית שאתם צריכים, 
את האנרגיה והחירות הכלכלית שאתם רוצים, ואת שלוות הנפש שאתם ראויים לה.

זינוק מהיר
להצלחה

הרוויחו יותר בשלושת 
החודשים

הראשונים שלכם!
תוכנית התגמולים שלנו, הנהנית מיתרון

תחרותי – מאפשרת לכם להצליח  - ולהרוויח - 
מהר. אתם מביאים את האנרגיה; אנחנו משווים 

את השקעתנו למאמציכם ומציעים שמונה 
דרכים להרוויח – בתוכנית הזינוק המהיר שלנו.

*ההכנסות המוזכרות כאן אינן בהכרח מייצגות או אופייניות להכנסות שבעלי עסק עצמאיים בסאנריידר יכולים להרוויח או ירוויחו באמצעות השתתפות בתוכנית התגמולים אינפיניטי. אין 
לראות טענות אלה כהבטחה או כתחזית להכנסות או לרווח שלכם בפועל. ההכנסה השנתית הממוצעת של בעלי עסק עצמאיים פעילים בסאנריידר, בהתבסס על החודשים שבהם היו 

פעילים, חושבה על-פי נתוני ההכנסות בינואר-מרץ 2018, שלושת החודשים הראשונים מאז כניסתה של תוכנית התגמולים לתוקף מלא, ואז חושבה לפי הערכה שנתית. ההכנסה השנתית 
הממוצעת המוערכת של בעל עסק עצמאי פעיל בארה”ב היא  5,374.47 דולר. בעל עסק עצמאי בסאנריידר הוא בעל עסק עצמאי אשר צבר 200PV )נקודות אישיות( או יותר בחודש.   

כמו בכל עסק עצמאי אחר, ההצלחה נובעת אך ורק ממאמצי מכירות עיקשים, מעבודה קשה, מהתמדה וממנהיגות.
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הכנסה שנתית ממוצעת*
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ובנוסף – טיולים ותמריצים!



הייחודיות של סאנריידר

מה שהופך אותנו לייחודיים הוא שהופך את העסק שלכם לחזק יותר

המדענים שלנו בוחרים צמחים במו ידיהם ומשתמשים בתהליך קנייני בן תשעה שלבים כדי למצות 
מתוכם את החלקים העוצמתיים ביותר, מן השורש ועד העלים, תוך שימוש בשיטות מדויקות

שמבטיחות כי המוצרים יהיו עוצמתיים, טהורים, מלאים ובטוחים לשימוש. מוצרי סאנריידר מספקים 
רמה חדשה של הזנה, הקרובה לטבע ככל האפשר.

אומנות מדע הצמחים

שמחת החיים המאוזנים

בעלי העסק העצמאיים שלנו מוכרים 
למעלה מ-400 מוצרים טבעיים בכ-50 

מדינות ואזורים ברחבי העולם.

מומחיות הבעלים
הבעלים שלנו הם רופאים ומומחים בעלי שם 
ברפואה סינית מסורתית ובמדע מתקדם. הם 

מפקחים על תהליכי המחקר, הרכבת 
הפורמולות והייצור של כל המוצרים שלנו.

פילוסופיית ההתחדשות
המוצרים שלנו מזינים )יין( ומנקים )יאנג( את 

חמש המערכות החשובות בגוף, בעזרת שילוב 
מדויק של נוטריינטים שתורם לאיזון הגוף, 

ולפיכך לבריאות ולאנרגיה מיטביות.

מזון נקי, לא כימיקלים
המוצרים שלנו מכילים מזון מלא עתיר 

נוטריינטים, לא ויטמינים סינתטיים, ואף לא 
רכיבים מהונדסים גנטית ורכיבים מלאכותיים. 

מרביתם גם בעלי אישור כשרות וחלאל.

מגוון רכיבים
אין מוצר או רכיב יחיד מושלם, והרבה מדי או מעט 

מדי מכל רכיב עלול להפר את האיזון בגופכם. 
המוצרים שלנו מספקים לכם מגוון חיוני של מזון 

מלא. 

מובילים בתוספי תזונה על בסיס 
צמחי

בעוד שמרבית החברות מוציאות את פעילות הייצור 
לגופים חיצוניים, אנו שולטים על כל היבט של 

הייצור כדי להבטיח באופן אישי שמוצרינו 
עוצמתיים, טהורים, מלאים ובטוחים לשימוש.



“הבנתי שהעתיד שלי 
נמצא סאנריידר. לא היה 

לי ספק שכאן אוכל למצוא 
את עצמי בכל ההיבטים 
וגם לאפשר למשפחתי 
חיים של חופש כלכלי, 

בריאות וזמן לדברים 
החשובים באמת, שרובנו 
שוכחים עקב לחץ הזמן 

של מרוץ החיים”. 

“בזמנו הצטרפתי 
לסאנריידר בעקבות חיפוש 

אחר מקור פרנסה נוסף. 
המוטיבציה שלי היא לעזור 

לאחרים להפוך להית 
עצמאיים, ממש כפי שאני 

הגשמתי את שאיפתי 
להיות עצמאי. גיליתי משהו 

טוב שאני מאמין בו, ולכן 
אני רוצה לגרום גם

לאחרים להיחשף
להצלחה”.

קבלו יותר
יותר הכנסה, גמישות, חירות, 

הרפתקאות – עסק סאנריידר שלכם 
מציב אתכם בעמדת שליטה.

התקדמו רחוק יותר, מהר 
יותר

תוכנית התגמולים שלנו מציעה שמונה 
דרכים להרוויח ואפילו מתגמלת 

אתכם ברמות אינסופיות ככל שאתם 
ממשיכים לבנות את העסק שלכם.

אתם קובעים את הקצב
אתם בעסק הזה בשביל עצמכם, אבל 
לא לבדכם. אנו משקיעים בהצלחתכם 

עם ההכשרה והחניכה שאתם רוצים 
וצריכים, כאשר אתם זקוקים להן.

סעו איתנו
אנו מוקירים את בעלי העסק 

העצמאיים שלנו בכנס השנתי ובטיולי 
תמריץ.

ספיר סבח יהנה

דרור נקדימון

כל המרבה הרי זה 
משובח

נדרשת כמות מדהימה של 10 
ק”ג של צמחים גולמיים כדי 

להפיק 1 ק”ג של רכיבים אשר 
עומדים באמות המידה הקנייניות 

של סאנריידר. תוסף התזונה 
 ,Quinary® ,הנמכר ביותר שלנו

לבדו, מכיל למעלה מ-30 צמחים.

הפכו את התשוקה שלכם לרווח
 הזניקו את עסק סאנריידר שלכם


