קטלוג מוצרים 2020
אומנות מדע הצמחים
שמחת החיים המאוזנים
a2

אנרגיה
נצחית

חברה
משפחתית
סיפורה של סאנריידר הוא למעשה סיפורה
של משפחתנו .זהו סיפור שמתפרש על-פני
דורות ,ונע מרפואה מזרחית עתיקה עד
לחדשנות מערבית מודרנית .והכל מתחיל
עם המייסדים שלנו ,ד”ר טאי-פו צ’ן וד”ר
אוי-לין צ’ן ,אשר תשוקתם לאנשים
הובילה אותם ליצור מוצרים על בסיס
טבעי למען רווחתם והנאתם ,לצד עסק
אשר מעניק להם את החירות לחיות חיים
מאושרים יותר ומאוזנים יותר.
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השמש .בכוחה להזין את כל היצורים
החיים בטבע .היא מחוללת שינוי בזמן,
בעונות השנה ,ובמהלך החיים כפי
שאנו מכירים אותם .היא מקור האנרגיה
הטהור ביותר והעוצמתי ביותר שלנו.
מוצרי סאנריידר רותמים את העוצמה
המושלמת הזו .במומחיות רבה ,אנו
מאזנים בין הטבע למדע ,כדי לפתח
תוספי תזונה חדשניים על בסיס צמחי,
אשר מעוררים בכם השראה להיראות
ולהרגיש בריאים יותר ,מאושרים יותר,
צעירים יותר ,וחדורי אנרגיה ליצור את
החיים שאתם אוהבים.
כי כשעיניכם נשואות אל השמש ,היא
לעולם אינה שוקעת.

אנרגיה מחברת

...........................................................................................
אנו משקיעים בבריאותכם וברווחתכם
ההוליסטית – פיזית ,מנטלית ,רגשית
וכלכלית – כך שתוכלו לחיות את החיים
הטובים ביותר שלכם מתוך רוגע נפשי,
בידיעה שיש לכם שותפה אמיתית.

אנרגיה מעצימה

...........................................................................................
סאנריידר מציתה את תשוקתכם לחירות
אישית ולהגשמה אישית .המוצרים שלנו,
האנשים שלנו והתוכנית שלנו ,מקלים
עליכם להתחיל עסק ולהצליח בתנאים
שלכם ובזמן שנוח לכם.

אנרגיה מזינה

...........................................................................................
בהנהגת בעלי החברה ,המדענים שלנו
מפתחים תוספי תזונה על בסיס צמחי,
עוצמתיים ובטוחים לשימוש ,אשר מזינים
את הגוף ואת הנפש ,ומאפשרים לכם
לחיות את חייכם באיזון בריא.
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הכל מאוזן

עוצמה
טבעית
כל תוספי התזונה של
סאנריידר מורכבים מתערובת
ייחודית של צמחים ורכיבי
מזון מלא ,תוך שימוש
בתהליך של מיצוי וריכוז
(המוגן כסוד מסחרי) ,אשר
מבטיח יעילות וספיגת
נוטריינטים ברמה הגבוהה
ביותר.
תוספי התזונה על בסיס
צמחי שלנו הינם בטוחים,
טבעיים ולכן גם עוצמתיים
באופן טבעי ,ובנוסף הם
נטולי ממתיקים מלאכותיים,
כימיקלים וחומרים משמרים
מלאכותיים.
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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".

מגוון רכיבים

אין מזון אחד או רכיב אחד מושלם – ויותר מדי או
פחות מדי מכל דבר עלול להפר את האיזון בגופכם.
בריאות מיטבית מחייבת מגוון חיוני של מיני מזון
ונוטריינטים ,ואתם יכולים למצוא מגוון זה במוצרי
סאנריידר.

מזון ,לא כימיקלים

גופכם נועד לצרוך מזון ,לא מזון שעובד בצורה
מלאכותית .מוצרי סאנריידר ממקסמים את ספיגת
הנוטריינטים המרוכזים בגוף ,שמקורם במזון מלא,
על-ידי שמירה על תכונותיהם המיטיבות ,וזאת הודות
לבקרת איכות קפדנית.

מומחיות בכל שלב

מייסדי החברה שלנו הינם מדענים מהשורה
הראשונה ,ומומחים מוערכים .ד"ר טאי-פו צ'ן הוא
עשבונאי בעל שם עולמי עם תואר ברוקחות ,וד"ר
אוי-לין צ'ן היא רופאה מוסמכת .בניהם ,ד"ר רובן
צ'ן ,גם הוא רופא מוסמך ,ואריק צ'ן ,כימאי אורגני,
מפקחים על המחקר ,הפיתוח והייצור של כל מוצר
ממוצרי סאנריידר.

חוכמה

מחקר מדעי עומד בבסיס הצלחתנו וקיומנו
לאורך זמן .בהנהגת רופאי משפחת צ'ן ,צוות
מומחי המחקר והפיתוח שלנו מחויב ליצירת
מוצרים בטוחים ,איכותיים ויעילים ,אשר תורמים
לבריאות מיטבית ולרווחה אישית.

חדשנות

אנו משתמשים במיכון בדרגת איכות של ייצור
תרופות ,שהותאם באופן ספציפי כדי לעמוד
בתקנים הקפדניים שלנו לגבי תהליך ריכוז
הרכיבים ,ולגבי יעילות ובטיחות המוצרים.

הרמוניה

מוצרי סאנריידר ניחנים ברמת ריכוז גבוהה
במיוחד ,והם מורכבים בקפדנות לכדי פורמולות
שמשלימות את הפערים התזונתיים בגופכם,
בעזרת רכיבים מיטיבים בעלי השפעה
הוליסטית .הפורמולות אינן מכילות רכיבים
שהונדסו גנטית ואינן מכילות כימיקלים.
רוב המוצרים הינם בעלי אישור כשרות וחלאל.

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 הצמחים ,כדי שגופכם יוכל להפיק
יתרונות בריאותיים יוצאי דופן ,מבלי שתצטרכו לאכול
כמות עצומה של מזונות מסוימים.
מוצרי סאנריידר הינם ייחודיים בניקיון ,בהרכב
ובביצועים שלהם .אנו מחוללים קסם בייצור 		
באמצעות תהליך קנייני ,המוגן בסוד מסחרי ,הכולל
תשעה שלבים:
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 בחום
גבוה ,או בישולם בדבש.

טחינה
אנו טוחנים את הצמחים 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.
ציפוי בהזרמת אוויר או ייבוש בהתזה
בשלב זה אנו מייבשים בהתזה את תמציות הצמחים
שלנו והופכים את ה"מיץ" לאבקה.
אריזה
למן ההתחלה ועד הסוף ,אנו שולטים בכל שלב ,כדי
להבטיח בקרת איכות ויציבות לאורך כל חיי המדף.
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מהאדמה
אל הידיים
שלכם

רכיבים משובחים מניבים מוצרים
משובחים; זו ההבטחה של סאנריידר.
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הצמחים הטובים ביותר ללא כל עוררין
....................................................................................................................................................
אנו משיגים את הצמחים שלנו מכל פינה בעולם; רבים מהם
הם צמחי בר שלא עברו הנדסה גנטית ,חלקם צמחים שגודלו
בחוות גידול באדמה עשירה במינרלים .אנו מנטרים בקפידה
את הסביבה ,את האדמה ואת עונות הגידול ,וזאת כדי לקטוף
את הצמחים אשר יניבו את מירב היתרונות הבריאותיים.

הבדיקות המחמירות ביותר
....................................................................................................................................................
לפני שאנו מקבלים כל משלוח של צמחים בתפזורת ,אנו
מריצים בדיקות זיהוי ובדיקות מיקרו נרחבות ,כדי לוודא את
טוהר הצמחים .בדיקות מחמירות לא פחות מתבצעות גם בכל
אחד משלבי הייצור.

תהליך ייצור המוגן בסוד מסחרי
....................................................................................................................................................
הייצור המתקדם שלנו מחייב שימוש במיכון מתקדם – ציוד
קונבנציונלי פשוט אינו מתאים .לצד מומחיותנו בעולם הטבע,
יש לנו גם תהליך ייצור קנייני ,המוגן בסוד מסחרי ,של הרכבת
פורמולות ומיכון ברמת איכות של ייצור תרופות ,כדי שנוכל
להפיק מן הצמחים בדיוק את מה שאנו רוצים ,תוך שמירה על
ההרכב התזונתי שלהם.

ארוז בתבונה
....................................................................................................................................................
אנו אפילו אורזים בעצמנו ,כדי להבטיח כי הביצועים יישמרו לאורך
כל חיי המדף .לפני שהמוצרים עוזבים את המפעל שלנו ,כל מוצר
עובר תהליכים מתקדמים של בקרת טמפרטורה ואיטום הרמטי
כדי להבטיח את בטיחות המוצר ,את הטוהר שלו ואת יעילותו .אנו
ממשיכים לנטר גם את תנאי האחסון של המוצרים.

נשלח באהבה
....................................................................................................................................................
מוצרי סאנריידר נמכרים באופן בלעדי דרך יזמים ב 50-מדינות
ואזורים ברחבי העולם .בעלי עסק עצמאיים ובעלי עסק מורשים
אלה חולקים את תשוקתנו הנחושה למצוינות .הם אוהבים את מה
שהם עושים ,וזה ניכר.

המשפחה במרכז
....................................................................................................................................................
החברה שלנו התחילה בד בבד עם הקמת המשפחה שלנו ומאז
התרחבה והיא חובקת רשת כלל-עולמית של יזמים ולקוחות כמוכם.
כולנו מחוברים ,ואנו גאים מאוד על פועלנו למענכם ולמען
משפחותיכם ,עם מורשת של מוצרים חדשניים ומובילים בתעשייה,
שמנחה אותנו היום ואותה אנו מנחילים לדורות הבאים.
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המוצרים האהובים על הלקוחות

להתאהב במוצרים האהובים והנמכרים ביותר שלנו

המיטב שבמיטב

תוספי תזונה

אתם יכולים ליהנות מכל העולמות עם ערכת המוצרים האהובים ביותר
שלנו.

אזנו את גופכם והגבירו את החיוניות עם פורמולות מרוכזות ועוצמתיות באופן
טבעי ,שהורכבו במומחיות ,כמו ® Quinary® ,VitaDophilusוVeros®-
ו.Bella®-

משקאות ותוספי תזונה על בסיס צמחי
טהרו ,הרוו בנוזלים והזינו את גופכם בעזרת המשקאות על בסיס
צמחי ® Fortune Delightו ,Calli®-שהינם מרעננים ועשירים
בנוגדי חמצון ,ותיהנו מסוכריות *™ Smart Gummyטעימות ,בטעם
מנגו.
*בקרוב בישראל
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בקרת משקל

לתזונה מאוזנת ערבבו ® ,VitaShakeלתזונה מבוקרת קחו ®Tei-Fu
 ,Metaliteוהשקיטו את הכמיהה למתוק עם טיפות ® Sunny Dewשאינן
מכילות סוכר.

טיפוח הגוף
טפחו את עצמכם מכף רגל ועד ראש עם מוצרי טיפוח הגוף מסדרת
® ,Oi-Linוטיפוח השיער מסדרת ® ,Kandesnואז התרעננו עם
משחת השיניים ® SunSmileועם סוכריות ®.Sunny Days

בית

תיהנו מהניקיון הטוב ביותר ,עם מוצרי ™SunBright® SuperClean
ותרחיץ לשטיפת פירות וירקות ®.SunSmile

אורח חיים פעיל

שמרו על אורח חיים בריא ופעיל בעזרת Dr. Chen® Metabest
והתחזקו בעזרת *.SunFit® Protein Plus
*בקרוב בישראל

טיפוח העור ואיפור
פנקו את עורכן עם מוצרים לטיפוח העור מסדרת ® ,Oi-Linואז שפרו
את מראה השפתיים שלכן עם ליפ גלוס מסדרת ®.Kandesn
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ערכות מוצרים

אורזים בשבילכם תזונה מאוזנת
קבלו את מיטב מוצרי סאנריידר במארזים נוחים ויעודיים,
שנבחרו בקפידה למען צרכי הבריאות ,היופי וטיפוח הבית שלכם.
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ערכת ההצטרפות
• תיק מהודר
• עט לכתיבה
• שקיות נופלוס ופורטשן להתנסות
• שקית מעוצבת לתיון
• חומרי שיווק

78135 #

ערכת כושר וספורט
שיטת האימון "סיירת הכושר"
צפו למהפך מוחלט בגופכם
צמצמו היקפים והיכנסו לכושר עם שיטת האימון שלנו ,לאורך  90יום .בהשראת רפואת
ספורט ,התוכנית המוכחת שלנו כוללת איזון מיטבי בין תרגילי התנגדות לתרגילי כוח,
בשילוב עם אימוני אינטרוולים ואימונים מעגליים ,כדי לשרוף שומנים ,לבנות שריר רזה,
להגביר את הגמישות ,ולשפר את תפקוד הלב והריאות .וכל זה בנוחות שבביתכם – ובתוך
 90יום בלבד.
הערכה כוללת  6תקליטורים עם  12אימונים הדרגתיים ,הנחיות לתזונה ולאימון ,יומן כושר,
רצועת התנגדות ,לוח זמנים לאימונים ,סרט מדידה כדי לעקוב אחר תוצאות הכושר,
וטיפים של המומחה ד"ר רובן צ'ן ,יוצר "סיירת הכושר".

לפרטים נוספים על המוצרים ,אנא בקרו ב:
http://buy.sunrider.com/

8826218 #
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השיגו איזון בגוף
תוספי התזונה שלנו עוזרים להוביל הן את
גופכם והן את יכולתכם המנטלית לביצועי
שיא ,כדי שתוכלו לחיות את חייכם מלאי
אנרגיה ובטחון עצמי ,כפי שלא הכרתם עד
היום.
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תוספי תזונה על בסיס צמחי

משמרים את האיכויות
הטבעיות
גופכם ראוי למיטב תוצרת הטבע.
מדעני סאנריידר מוודאים שתקבלו
זאת על-ידי חיפוש דקדקני של מקורות
צמחים וקטיף מדויק שלהם ,כדי לספק
יתרונות בריאות מיטביים .לאחר מכן
אנו מיישמים את המדע המתקדם
ביותר בעזרת תהליך ריכוז המוגן בסוד
מסחרי ,בעל תשעה שלבים ,כדי לשמר
את מבנה החיים של הצמח ולמצות
בדיוק את מה שגופכם זקוק לו כדי
לשגשג.

גישה הוליסטית
לבריאות

אישורים
לטוהר ולבטיחות

גוף בריא הוא גוף שנמצא באיזון .מוצרי
סאנריידר מזינים (יין) ומנקים (יאנג) באופן
טבעי את חמש המערכות המרכזיות
בגופכם – המערכת החיסונית ,מערכת
העיכול ,מערכת הנשימה ,מערכת הדם
והמערכת ההורמונלית.

כל מוצר תזונה של סאנריידר מיוצר תוך
שימוש בתקנים קפדניים.
המוצרים על בסיס צמחי שלנו ,ברמת
ריכוז גבוהה במיוחד ,משלימים את
הפערים התזונתיים בגופכם בעזרת
גישה הוליסטית ,ללא שימוש ברכיבים
מהונדסים גנטית ובכימיקלים .מרביתם
בעלי תעודת כשרות וחלאל .נהלי הייצור
שלנו זכו לאישור עצמאי מטעם הNSF -
 ,Internationalמכון התקנים האמריקאי
אשר בודק ,מבקר ומאשר את תקני
האיכות ,הבריאות והבטיחות של מוצרי
צריכה ושל הסביבה.
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מהנמכרים
ביותר

®ALPHA 20C

CITRIC C™ TAB

®ASSIMILAID

עשיר בנוגדי חימצון
עשיר בנוגדי חמצון ונוטריינטים מחזקים  -למניעה
עוצמתית ,לניקוי ואיזון .הנוסחה שלנו ,משלבת
את שורש שן הארי ,שורש אכיניצאה ושורש משיין
גלילי ,ומספקת נוגדי חמצון ,סידן ונוטריינטים
יעילים נוספים ,בעלי איכויות חיזוק.

מנת ויטמין  Cהיומית שלכם
טבליות ™ Citric Cהלעיסות והטעימות באופן
טבעי ,הן דרך נוחה וטעימה לקבל את מנת
הויטמין  Cהיומית שלכם .הטבליות הטעימות שלנו,
שפותחו במיוחד כדי לספק ספיגה משופרת ,הן
בטעם תפוז טבעי .הן מכילות תערובת של צמחים
הכוללת תמצית תה ירוק ופקעות ורדים ,המהווים
מקורות עשירים לוויטמין  Cולביופלבנואידים.

איזון העיכול
תערובת מזינה המסייעת לעיכול יעיל ונוח.
תערובת המשלבת שורש אטרקטילודס,
שורש פינליה ,קליפות תפוז וזרעי שומר,
צמחים המבוססים על יסוד אדמה ברפואה
הסינית ,המספקים הגנה של נוגדי חימצון
ומסייעים בתמיכה ואיזון העיכול לתחושת
הקלה.
 100 2022118 #כמוסות  /בקבוק

 100 2010118 #כמוסות  /בקבוק
 10 2010518 #שקיות  5 /גרם ,אבקה

 90 2605118 #טבליות  /בקבוק
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מהנמכרים
ביותר

®FIBERTONE

®VITADOPHILUS

®SMART GUMMY

עשיר בסיבים תזונתיים
עובדה ידועה היא שסיבים תזונתיים חיוניים
לחילוף חומרים ,להרגשת שובע ,ולשמירה
על משקל תקין ,ובאופן כללי ,בעלי השפעה
חיובית על העיכול .התערובת הייחודית שלנו
מכילה שילוב מושלם של סיבים מסיסים
ובלתי מסיסים .הפורמולה מכילה קליפות
זרעי פסיליום ,שומשום וסובין שיבולת שועל,
בעל ערך חלבוני גבוה ,המכיל  50%יותר סיבים
וסיבים מסיסים מאשר שיבולת שועל.

איזון העיכול
עם טעם תפוח טעים באופן טבעי ,תוסף התזונה
הפרו-ביוטי שלנו מסייע ותומך בעיכול .ציפוי
מגן של פקטין תפוח מבודד את הפרוביוטיקה
מפני חומצות הקיבה המעכלות ,בעוד שחיידקי
לקטובצילוס אצידופילוס מסייעים בספיגה
מירבית של נוטריינטים ,בפרוק מזון וסילוק מיקרו-
אורגניזמים מזיקים.
קל ונוח לשימוש.

סוכריות טבעוניות
סוכריות טבעוניות רכות ,קלות ללעיסה
וטעימות .כל לעיסה תלווה בפרץ של טעם
פירות טבעי ומרענן .הסוכריות הטעימות
מכילות סיב שורש צ'יקורי וויטמינים B12, D2
ו ,E-ומספקות את הטוב שיש לטבע להציע.
ללא ג'לטין ,ללא רכיבים שהונדסו גנטית ,וללא
רגשות אשמה.
 0133018 #בטעם מנגו

 10 1050518 #שקיות  3 /גרם
 100 2206118 #כמוסות  /בקבוק

*בקרוב בישראל
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מהנמכרים
ביותר

DONG QUAI

®PRIME AGAIN

HERB CAL® TAB

®CONCO

ג'ינסנג נשי
ברפואה הסינית העתיקה ,דונג
קוואי נחשב לג'ינסנג נשי .המרפאים
הסינים משתמשים בדונג קוואי מזה
אלפי שנים כצמח בעל השפעה
מיטיבה ומאזנת הורמונלית אצל
נשים .הפורמולה שלנו מכילה גם
חומצה פולית ,חומצה ניקוטינית
וביוטין.

שמרו על גופכם בשיאו
הפורמולה המרוכזת שלנו
תורמת לאיזון הורמונלי בעזרת
צמחים המבוססים על יסוד האש
ברפואה הסינית .הנוסחה
פותחה במיוחד להשגת
תוצאות מירביות.

סידן איכותי
הפורמולה שלנו ,המורכבת מסידן
אולטרא-טהור שמקורו באלמוגים
מאובנים ,מכילה סידן בצורות של
קרבונט ,ציטראט וגלוקונט ,ובנוסף
תמציות צמחיות ,אנזימים וויטמין D
לספיגה משופרת.

לתחושת איזון
הפורמולה שלנו מזינה ומרוכזת
במיוחד .הפורמולה מכילה שורש צ'ואן
הידוע באיכויותיו המחממות והשפעתו
המיטבית ,שורש פרח פעמון המוכר
ברפואה הסינית כצמח מחזק ,ועלי
במבוק העשירים בסיבים תזונתיים
ומכילים סיליקה (מינרל חיוני).

 100 2023118 #כמוסות  /בקבוק

 90 2604118 #טבליות  /בקבוק

 100 2803118 #כמוסות  /בקבוק
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 100 2020118 #כמוסות  /בקבוק

מהנמכרים
ביותר

®DR. CHEN® MEN’S FORMULA

®DR. CHEN® VEROS

®DR. CHEN® BELLA

התבגרות בבריאות טובה
היו בטוחים בעצמכם .התערובת המרוכזת
והייחודית שלנו מיועדת לגברים ,וכוללת
צמחים בריכוז גבוה ,נוגדי חמצון וחומצות
שומן של דקל ננסי ,הנמצא בשימוש ברפואה
הסינית והמערבית מזה שנים רבות; בנוסף,
היא מכילה סופר-נוטריינטים כמו ליקופן
ולוטאין ,הידועים כחיוניים ובעלי השפעה
חיובית.
 60 2028118 #כמוסות ג'ל רך  /בקבוק

לתמיכה בחיוניות ,יום ולילה
הפיחו חיים חדשים בחיי האהבה שלכם בעזרת
הפורמולה העוצמתית שלנו ,ללא תוספת
הורמונים או ממריצים .פורמולה ייחודית המכילה
צמחים התומכים בחיוניות פיזית ומנטלית.
בטוחה לשימוש גברים ונשים כאחד.

איזון פנימי ויופי חיצוני
חזרי להיות את ,רק במצב טוב יותר .פורמולה
המכילה צמחים כגון :דונג קוואי ,צמח בעל מוניטין
רב ברפואת הצמחים המסורתית ,בעל השפעה
חיובית על תסמיני גיל המעבר; אפימדיום ,שורש
פורריה וצמחים ידועים נוספים .תוסף התזונה אף
עשוי להיות בעל השפעה חיובית בתהליך בקרת
משקל בדגש על שמירה על אורח חיים בריא,
תזונה נכונה ופעילות גופנית.

 50 2027118 #כמוסות  /בקבוק

 50 2029118 #כמוסות  /בקבוק
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מהנמכרים
ביותר

DANDELION ROOT

®LIFESTREAM

CALLI® NIGHT

תמיכה וחיזוק
שורש שן הארי מוכר וידוע ברפואה הסינית
המסורתית .צמח מחזק זה ,שיעילותו ושימושיו
הרבים עמדו במבחן הזמן ,ידוע כבעל תכונות
מקררות .הפורמולה שלנו מספקת ברזל,
פלאבנואידים וגליקוזידים ,בנוסף לחומצות שומן
חיוניות ופיטו-נוטריינטים.

איזון וזרימה
תוסף תזונה המכיל צמחים המיוחסים ליסוד המים
(ברפואה הסינית) .התוסף מכיל מלון חורפי ,גו
טנג ,סופורה יפנית ,ג'ינג'ר ורכיבים יעילים נוספים
אשר נמצאים בשימוש נרחב ברפואה הסינית
בשל השפעותיהם החיוביות הרבות.

לגמו את דרככם לחלומות מתוקים
תה הצמחים המרגיע שלנו עוזר להשקיט
את הגוף והנפש בעזרת תערובת מיוחדת
של פרח הפסיפלורה ,עלי קמליה וצמחים
נוספים .שתו את התה לפני השינה כדי
לעודד שינה נינוחה ורגועה ,או לגמו אותו
במהלך היום כדי להרוות את הגוף.

 100 2021118 #כמוסות  /בקבוק
 100 2801118 #כמוסות  /בקבוק
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 10 1503518 #שקיקים  2.5 /גרם

מהנמכרים
ביותר

מהנמכרים
ביותר

®CALLI

®FORTUNE DELIGHT

מנקה ומגן עם כל לגימה
ללא ממתיקים מלאכותיים ,סוכר ,שומן ותוספת קפאין,
התערובת הטעימה של תה ירוק וצמחים נוספים ,מזינה עם
נוגדי חמצון עוצמתיים ומסייעת לתהליכים הטבעיים בגופכם.
צמח התה הירוק ועלי פרילה – מגינים ומנקים ,כמו גם שורש
משין גלילי ושורש הלחך הידועים בשל איכויותיהם ויתרונותיהם
הרבים.

מצאו את המשקה המנצח שלכם
גופכם יהנה מרוויה בריאה ,והנאה מובטחת גם לבלוטות הטעם שלכם .ללא סוכר
ועם פחות מ 10 -קלוריות בלבד ל 100 -מ"ל משקה מוכן ,החליטה של תמציות צמחים
ארומטיים ,העשירים בנוגדי חמצון ,כמו צמח התה הירוק ,חרצית ויסמין ,היא דרך נבונה
וטעימה להתנקות ,להתרענן ולהזין את הגוף מדי יום ביומו.

 10שקיקים  2.5 /גרם
 1500518 #רגיל
 1502518 #מנטה
 1501518 #קינמון

 60שקיקים  2.5 /גרם
 1500918 #רגיל

 10שקיות  3 /גרם
 1510518 #מקורי
 1513518 #לימון
 1511518 #קינמון
 1512518 #אפרסק
 1514518 #פטל

 60שקיות  3 /גרם
 1510918 #מקורי
 1513918 #לימון
 1511918 #קינמון
 1512918 #אפרסק
20

רווחה נפשית
ובהירות מחשבתית
בריאות מיטבית מחייבת איזון בין הגוף לנפש.
המוצרים שלנו עוזרים לכם לחיות את חיי היומיום
שלכם כשאתם בשיא יכולתכם.
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מהנמכרים
ביותר

®JOI

®ESE

®TOP

לאיזון בין גוף לנפש
חיו את חייכם באיזון בין הגוף לנפש ,תוך הגברת
האנרגיה והרווחה האישית .הפורמולה הייחודית
שלנו מכילה ,בין היתר ,ג'ינסנג סיבירי ,דונג קוואי
ושורש שן הארי ,צמח בעל מוניטין רב ברפואה
הסינית המסורתית .ללא כימיקלים או חומרים
היוצרים תלות כלשהי.

רווחה נפשית באופן טבעי
פורמולה ייחודית המורכבת מצמחים הידועים
ברפואה הסינית כבעלי תכונות מרגיעות .תוסף
התזונה ® Eseמכיל צמחים כגון גו טנג וסופורה
יפנית ,הממלאים תפקיד כנוגדי חמצון התומכים
בגוף .תוסף התזונה אינו יוצר תלות ואינו גורם
לתחושת ישנוניות.

היו במיטבכם
הפגינו את שיא הכישורים שלכם ,באופן טבעי.
הפורמולה המרוכזת ועתירת הנוטריינטים שלנו
מקדמת איזון מנטלי ורגשי לתחושת הרווחה
הכללית .צמחים בעלי השפעה מיטיבה ,כמו
דונג קוואי ,פרח היערה ושורש אחישבת ,שומרים
עליכם במיטבכם ,בין אם אתם בבית או בעבודה
ובין אם בלימודים או בבילויים.

 100 2025118 #כמוסות  /בקבוק

 100 2026118 #כמוסות  /בקבוק
 100 2024118 #כמוסות  /בקבוק
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אורח חיים פעיל
כאשר אתם מנהלים חיים פעילים,
כל יום הוא הרפתקה .משלב החימום
שלפני האימון הגופני ועד שלב
המתיחות בסופו והתאוששות הגוף
לאחריו .הזינו את גופכם ,כדי שתישארו
חזקים ,מלאי אנרגיה ומוכנים לדבר
הבא.
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מהנמכרים
ביותר

™ENERGY PLUS

DR. CHEN® METABEST

®VITASPRAY

הגבירו פעילות והתמקדו
התמלאו אנרגיה באופן טבעי ,ללא רכיבים
מלאכותיים וללא "נפילת" קפאין .תערובת
סופר-עוצמתית ועשירה בנוגדי חמצון ,המכילה
צמחים וויטמין  .Eהפורמולה מכילה בין היתר,
ג'ינסנג קוראני לבן ,פולן דבורים ושמן נבט חיטה
המזינים את הגוף בוויטמינים חיוניים ,במינרלים,
בליפידים ובחלבונים.

תנו לגופכם חיזוק טבעי
פורמולה מחזקת זו יוצרת סינרגיה עוצמתית בין
נוגדי חמצון המגנים על הגוף לבין חומצות אמינו
חיוניות ,כמו  L-Arginineו,Acetyl L-Carnitine-
וזאת על מנת שתוכלו להפיק את המירב מהאימון
הגופני שלכם .תוסף התזונה מכיל גם חומצה
אלפא-ליפואית החיונית בנטרול נזקים הנגרמים
על-ידי רדיקלים חופשיים.

התפרצות מרעננת של ויטמינים ומינרלים
הגבירו את רמות האנרגיה שלכם ותרמו לתקינות
מצבכם הכללי ,עם כל לחיצה על תרסיס עוצמתי
זה ,הנספג במהירות .כל לחיצה מספקת ויטמין
 ,B12ויטמין  ,Cסידן ומינרלים אחרים .ובנוסף,
תוסף התזונה הזה ניחן בטעם נפלא המרענן את
הנשימה.

 120 2603118 #כמוסות ג'ל רך  /בקבוק

 100 2401118 #כמוסות  /בקבוק

 3 2601318 #בקבוקונים  /כל בקבוקון  12.4מ"ל
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*SUNFIT® PROTEIN PLUS

®SUNBAR

העצימו את עצמכם עם חלבון טהור מן הצומח
הפורמולה הטבעונית שלנו ,תערובת מאוזנת של חלבוני אפונה
ואורז ,מכילה  20גר' של חלבון מלא לכל מנה ,בנוסף לנוטריינטים
חיוניים ולפחמימות מורכבות ,כדי לתמוך ברמת האנרגיה של הגוף,
חיזוקו וסיוע בהתאוששות לאחר מאמץ .העשירו את המשקאות
והשייקים שלכם ,פזרו מעל המזון ,או השתמשו כתחליף מזין
לארוחה.

הזינו את גופכם בחומרים מזינים ,לא בקלוריות ריקות
החטיף הטעים שלנו ,המכיל רכיבים ממקור מזון מלא וצמחים ,מספק
אנרגיה לאורך זמן ותזונה מאוזנת בכל נגיסה .חטיף זה מעלה את הרף
לחטיפי בריאות אחרים ומשמש כתחליף משביע לארוחות .הוא דל בסוכר
ומכיל פחמימות המתפרקות באיטיות ,שומנים בריאים ,חלבון סויה שלא
הונדס גנטית ,ויטמינים ונוגדי חמצון.

 680 0133118 #גרם
*בקרוב בישראל
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 10חטיפים  30 /גרם כ"א
 1011518 #שוקולד
 0072918 #שיבולת שועל צימוקים

מהנמכרים
ביותר

®EVERGREEN

®ELECTROSPORT

לחיי העלים הירוקים
זהו כלורופיל נוזלי מרוכז ביותר ,המשפר את רמת
האנרגיה בעזרת נחושת כלורופילין ,ברזל ,ושפע
של פיטו-נוטריינטים חיוניים ונוגדי חמצון בעלי
איכויות הגנה .מסייע בהתאוששות לאחר מאמץ
גופני .מכיל שמן פפרמינט המעניק טעם רענן ונקי.

השיבו לגופכם נוזלים ומלאו את המצבורים
אל תאפשרו לביצועים שלכם להיפגע כאשר
אתם מתאמנים ברמת מאמץ גבוהה .התמצית
הצמחית הנוזלית שלנו מספקת אספקה מיידית
של אלקטרוליטים – נתרן ,אשלגן ומגנזיום,
בנוסף למינרלים חשובים נוספים ,בלגימה אחת.
פשוט הוסיפו את התמצית המרוכזת למים,
ולרוויה!

 10 2032518 #בקבוקונים  15 /מ"ל

 10 2405518 #בקבוקונים  15 /מ"ל
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מהנמכרים
ביותר

מהנמכרים
ביותר

®VITATASTE

®SUNNYDEW

®SUNECTAR

®VITASHAKE

בקרת משקל תקינה
פורמולה על בסיס טבעי,
מומלצת לנטילה לפני
הארוחות .מכילה צמחים כגון
ארכובית ,פירות ליציום סיני,
לוטוס (מקור לסיבים תזונתיים)
ועוד.

להגברת המתיקות
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.

השביעו את הכמיהה למתוק
התענגו על הטעם ,מבלי לחרוג
מאורח החיים הבריא שלכם.
ללא תוספת סוכר ,פחמימות
או קלוריות .הפורמולה שלנו,
המכילה לו האן גו ,הינה עתירת
נוגדי חמצון ,משפרת באופן טבעי
את הטעם של מזון ומשקאות.
פרח החרצית מספק מינרלים
חיוניים והנו ידוע כבעל תכונות
ויתרונות רבים אחרים.

הזינו את הגוף
שייק מאוזן זה ,המכיל רכיבי מזון מלא עתירי
נוטריינטים ,משמש כארוחה או כחטיף ,בבית או
בתנועה .חזקו עצמכם עם ויטמינים ,מינרלים ,נוגדי
חמצון ,סיבים תזונתיים ,פרוקטו-אוליגו-סכרידים
( )FOSפרה-ביוטיים ,פחמימות בריאות ,וחלבון
מן הצומח  -בפחות מ 100-קלוריות למנה .השייק
טעים באופן טבעי ,דל מאוד בסוכר ,ואינו מכיל
ממתיקים מלאכותיים ,טעמים מלאכותיים ,רכיבים
שהונדסו גנטית וחומרים משמרים.

 30 1530118 #מ"ל

 30 1540118 #מ"ל

 10 1060518 #שקיות  25 /גרם כ״א,
בטעם שוקולד

 100 2205118 #כמוסות  /בקבוק
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SUNTRIM® PLUS

*SUNTRIM® SHAKE

TEI-FU® METALITE

לבקרה וויסות תזונתי
תוסף תזונה המסייע במעבר לאורח
חיים תקין ולתזונה נכונה וברת-
שליטה .הפורמולה הייחודית מכילה,
בין היתר ,זרעי קקאו ,פולי קפה ירוק
ותמצית ארכובית שבטבטית .ללא
ממריצים או משלשלים.

סופר-שייק אנרגטי
השתמשו ב Suntrim® Shake -
בתהליך המעבר לאורח חיים בריא
ולתזונה מאוזנת ,טעימה ותקינה.
הסופר-שייק הטבעוני שלנו מספק
חלבון מלא – כל  9חומצות האמינו,
ומכיל מזון מלא ,בנוסף לוויטמינים,
למינרלים ולפחמימות מורכבות.

סופר נוגדי חמצון
התערובת הסינרגטית שלנו מכילה נוגדי
חמצון סופר-מרוכזים ,כמו רסברטרול
ותה ירוק .נוגדי חמצון המנטרלים
רדיקלים חופשיים ומסייעים בתהליך
בקרת המשקל והמעבר לאורח חיים
תקין ובריא .תוסף התזונה מכיל ,בין
היתר ,עלי תה ירוק ופירות גרציניה.

 10 0129018 #שקיות  25 /גרם כ״א,
בטעם שוקולד

 100 2207118 #כמוסות  /בקבוק

 50 0083118 #כמוסות  /בקבוק

*בקרוב בישראל
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התבגרות בריאה תלויה בזרימה רצופה של הצ'י ,אנרגיית החיים.
המוצרים שלנו מחזקים את ההרמוניה הזו בין הגוף ,הנפש והרוח ,כדי שתרגישו מלאי כוחות מחודשים בכל גיל.

מהנמכרים
ביותר

®METABALANCE 44

®LIQUI-FIVE

®QUINARY

קבלו את המנה היומית שלכם
קל יותר מתמיד ליהנות מתזונה מאוזנת.
התערובת העוצמתית שלנו עתירה
בויטמינים ,מינרלים ונוגדי חמצון .כמוסות
הג'ל הרכות שלנו נועדו לסייע לספיגה
מירבית בגוף.

הזנה וניקוי בנוזל
תוסף תזונה עוצמתי המגיע בצורה נוזלית,
לספיגה יעילה ומהירה ,בעל ריכוז גבוה
במיוחד ונוח לשימוש Liqui-Five® .מזין,
מנקה ומאזן.
 10 2031518 #בקבוקונים  15 /מ"ל

הזנה וניקוי
תערובת מורכבת זו מזינה ,מנקה ומאזנת את גופכם.
משלבת חמש מתוך הפורמולות הכי עוצמתיות שלנו –
®,Alpha 20C®, Conco®, Assimilaid
® Lifestreamו ,Prime Again®-להזנה ,ניקוי
ואיזון.

 120 2602118 #כמוסות ג'ל רך  /בקבוק

29

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

מהנמכרים
ביותר

מהנמכרים
ביותר

®NUPLUS

SPIRULINA

להשלמת פערי התזונה שלכם
האבקה העוצמתית שלנו טעימה באופן טבעי
ודלת שומן ,מכילה מזון מלא ,חלבון סויה ,וצמחים
רבי עוצמה כמו דמעות איוב ,זרעי לוטוס ושורש
לוטוס ,ומספקת נוטריינטים חיוניים ,פחמימות
מורכבות ,חומצות שומן אומגה  ,3ביופלבנואידים
וחומצות אמינו .ערבבו את האבקה או פזרו אותה
כדי להשלים ארוחה או כחטיף בריא בין הארוחות.

מזון העל המקורי
אין מזון יחיד שהוא מושלם ,אבל אצה כחולה-
ירוקה זו אינה רחוקה מכך – ספירולינה היא
מזון-העל המקורי .הפורמולה הסופר-מרוכזת
שלנו מכילה בכל מנה שפע נוטריינטים על
בסיס צמחי ,חלבון מלא ,חומצות שומן אומגה
 3וויטמינים ומינרלים חיוניים ,וכך היא מסייעת
להשיב לגופכם את הרווחה האישית הכוללת.

 10שקיות  15 /גרם
 1000518 #טבעי
 1001518 #פירות יער
 1002518 #אננס בננה

 100 2806118 #כמוסות  /בקבוק
 1003518 #תפוח קינמון
 1004518 #עשבי מאכל
30

יופי
אהבו את העור שלכם ,מבחוץ כלפי פנים

החל משגרת טיפוח יומיומית ועד לטיפולים יעודיים ,הפורמולות המתקדמות שלנו שומרות על עורכם במיטבו ,בכל גיל
(לא שמישהו יוכל לנחש את שלכם).

הרכיבים האיכותיים
הטובים ביותר

עור הניחן באיזון בריא
ויפה

בטוח ועדין לכל סוגי
העור

עורכם הוא האיבר הגדול ביותר
בגופכם ,וכמו שאר גופכם ,הוא זקוק
להזנה ולהגנה כדי לשמור על בריאות
ויופי מיטביים .הפורמולות שלנו ,שאינן
אלקליות ,משלבות תמציות צמחיות
ובוטניות המיטיבות עם העור ,ופועלות
בהרמוניה עם דרגת החומציות ()pH
הטבעית של העור ,שהיא מעט חומצית,
כדי שעורכם יתנהג וייראה רך וגמיש
יותר.

בתפקידו כשכבת הגנה ,עור מאוזן
קורא תיגר על מפגעים סביבתיים
אשר מעודדים את הופעתם של סימני
הזדקנות מוקדמים ,כמו גוון עור בלתי
אחיד ,קמטוטים ,קמטים ,עור נפול,
עמום ואפרורי ודלקות .המוצרים שלנו
לטיפוח העור פועלים בהרמוניה עם
האיזון הטבעי שמתקיים בין הנוזלים
והשומן בעור ,כדי להגן עליו ולהזינו
בכל שלב ,באופן טבעי.

כל מוצר ממוצרי היופי של סאנריידר
פותח במומחיות כדי להיות עדין ועם
זאת עוצמתי באופן שיתאים לכל
סוגי וגווני העור ,אפילו לעור רגיש .היו
בטוחים ,יש לנו את שגרת הטיפוח
המתאימה בדיוק בשבילכם.
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תוספי תזונה למען היופי

®SUNRIDER® VITAFRUIT
הגבירו את חיוניותו ויופיו של עורכם
התערובת האקזוטית של צמחים ופירות היא
תזונה טהורה – ״נוזל על״ המזין את עורכם.
תוסף התזונה מכיל ,בין היתר ,דבש ,לו האן גו,
מלון חורף ,וכן ויטמין  Cהידוע כמעודד יצירת
קולגן; כל אלה משתלבים יחד כדי לספק
ביופלבנואידים חיוניים ,קרוטנואידים ,חומצות
אמינו ונוטריינטים נוספים ,הידועים כתורמים
לבריאות העור ומחזקים את היופי הטבעי.
וגם הטעם נפלא ,באופן טבעי.
 10 0082718 #בקבוקונים  15 /מ"ל
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תוספי תזונה למען היופי

מהנמכרים
ביותר

®BEAUTY PEARL
הרגישו מאוזנים ,יפים ומלאי חיוניות נעורים
הזינו את עורכם עם צמחים הפועלים בשירות היופי,
עם ויטמינים ,מינרלים וחומצות אמינו חיוניות –
בטבליה בגודל פנינה ,יפה לא פחות .תוסף התזונה
מכיל ג'ינסנג קוריאני ,חרצית ,דבש ומזון מלכות.
התוסף עתיר בויטמינים המסייעים בהתחדשות
הטבעית של העור.
לא מומלץ לנשים הרות או בזמן המחזור החודשי.

 28 2030118 #טבליות
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טיפוח העור

טיפוח העור

הגיל הוא סוד שעורכם לעולם אינו צריך לחשוף.
פורמולות היופי שלנו ,המשלבות תמציות צמחיות ורכיבים מהמשובחים ביותר שיש ,מעניקות אנרגיות
חדשות לעורכם ,כדי שתיראו קורנים ובריאים כפי שאתם.

מהנמכרים
ביותר

קרם אקספשיונל

תחליב לילה

ג'ל רפלניש

OI-LIN® EXCEPTIONAL CREAM

OI-LIN® NIGHT EMULSION

OI-LIN® REPLENISH GEL

מזין ומאיר באופן טבעי
קרם מזין ויוצא דופן זה ,מכיל תמציות בוטניות
המיטיבות עם העור ,כמו לימון ,תפוח ותה ירוק.
הצורה הסופר-מרוכזת והיציבה של ויטמין C
תומכת בייצור קולגן ,מה שמעניק לעור מראה
"מלא" ,ובנוסף הקרם ממצק ,מבהיר ,מרגיע ומעדן
את העור ,כך שייראה וירגיש נעים יותר.

משקם ומחדש את העור בעודכם ישנים
קחו את שנת היופי צעד אחד קדימה ,עם לחות
אינטנסיבית אשר מחדשת את מחזורי השיקום
וההתאוששות הטבעיים של העור .שמן נבט חיטה,
עשיר בוויטמין  ,Eמגן מפני רדיקלים חופשיים
המאיצים את תהליך ההזדקנות ,בעוד שחומצה
היאלורונית מפחיתה את מראה הקמטים הנראים
לעין ונלחמת בקמטים עתידיים.

מתמקד בסימני ההזדקנות הנראים לעין
באזורים רגישים
הפתרון האולטרא-משקם שלנו לעיניים ,לשפתיים
ולפנים ,נועל בתוכו לחות ומגן בעזרת תערובת
עוצמתית של נוגדי חמצון משקמים כמו
בטא-קרוטן המחדש את העור ,ושמן נר הלילה
המרגיע .תראו כיצד הקמטים בזוויות העיניים,
הקמטוטים ,קמטי הצחוק ועוד – מתעדנים.

 28 0125918 #גרם

 14 0126118 #גרם

 28 0125818 #גרם
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שגרת טיפוח יומיומית

איזון
נוזל איזון

ניקוי
קצף ניקוי

סילוק לכלוך ורעלנים
קרם ניקוי

KANDESN® BALANCING SPLASH

KANDESN® CLEANSING FOAM

KANDESN® CLEANSING CREAM

ממריץ ,מרענן וממצק
תיהנו מניקוי ברמת ® Kandesnעם הנוזל
הממריץ הזה ,אשר מותיר את עורכם במראה
בריא וזוהר ,עם נקבוביות בעלות מראה פחות
"פתוח" ,ואשר משיב לעורכם את רמת החומציות
( )pHהטבעית שלו .מכיל מלפפון ,המרכך ומעשיר
בלחות ,קמומיל ,סמבוק שחור ועוד.

מטהר ,מרענן ומרכך את העור
הקציפו היטב ושטפו את הלכלוך ,הזיעה וחלקיקים
מזהמים על בסיס מימי ,בעזרת קצף ניקוי קרמי
ועשיר זה .רכיבים צמחיים מטהרים ומלחחים את
עורכם ומגנים עליו ,ומעניקים לעור תחושה חלקה
יותר.

מנקה ,מלחח ומאזן
מסלק עודף הפרשות חלב של העור ,איפור
ורעלנים מבוססי שמן אחרים ,בעודו מנקה את
הנקבוביות לעומק ושומר על רמת חומציות ()pH
מאוזנת בעורכם .שמן אבוקדו מספק אולטרא-
לחות לעור באופן שמעניק לעור מראה "מלא",
בעוד שמזון מלכות ושמן זרעי חוחובה עם ויטמינים
 Bונוגדי חמצון המסייעים בהגנה על העור –
מותירים את עורכם בתחושה רכה כמו משי.

 60 0123818 #גרם
 120 0128618 #מ"ל

 96 0127018 #גרם
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שגרת טיפוח יומיומית

העשרה בלחות
קרם לחות עמוק

קילוף
קרם גרגירים מחמם

הזנה בלחות
תחליב לחות עמוק

OI-LIN® DEEP MOISTURE LOTION

Oi-Lin® WARM FACIAL SCRUB

KANDESN® DEEP MOISTURE LOTION

מזין ,ממצק ונלחם באותות הזמן
הפורמולה קלת המשקל שלנו ,הגדושה בנוגדי
חמצון ובשמנים חיוניים ,מחליקה על העור ונספגת
בקלות .סקוואלן משובח ממקור צמחי מלחח את
העור ומעניק לו אנרגיה ,בעוד שצמח עצבונית
החורש ( )Butcher's Broomממצק ,ושמן זית
וויטמין  Eמשקמים את העור ומגנים עליו.

מקלף ,מחליק וממצק
המריצו את מחזור הדם ופתחו את הנקבוביות
בעזרת קרם גרגרים מחמם זה ,המנקה לעומק.
פורמולה מרוכזת זו משלבת אלוורה עתירת
ויטמינים וקמליה סינית עתירת נוגדי חמצון ,כדי
להחליק את העור ולהגן עליו.

לעור משוקם ,רגוע ,רווי בנוזלים
פורמולה עשירה התומכת ביכולתו הטבעית של
העור למלא את מאגרי הלחות ולנעול את הלחות
בתוכו .שמן נבט חיטה מסייע בשיקום עור פגום
מהשמש ,מזיהום האוויר וממפגעים סביבתיים
אחרים .דונג דבורים ,שניחן באיכויות הרגעה ,מגן
על העור בעזרת ויטמין  ,Aבעוד ששמן אבוקדו
מעניק לעור מראה "מלא" ומרכך אפילו את העור
היבש והמחוספס ביותר.

 60 0125218 #גרם
 50 0125318 #מ"ל

 50 0124118 #מ"ל
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טיפולים מיוחדים

מהנמכרים
ביותר

תחליב נעורים

DR. CHEN® YOUTH EMULSION

קרם עידון ומתיחה

®DR. CHEN
REFINING & LIFTING CREAM

מסיכת חימר

OI-LIN® CLAY MASK

נלחם ברדיקלים החופשיים בעזרת הטבע והמדע
תחליב עוצמתי זה קורא תיגר על סימני ההזדקנות
הנראים לעין בעזרת טכנולוגיה מתקדמת של תאי
גזע של תפוח שוויצרי ועינב צרפתי ,אשר נלחמים
ברדיקלים החופשיים ומסייעים במניעת קמטים,
ומגנים מפני נזקי קרינת  .UVסקוואלן ממקור
צמחי וכן ויטמין  B 5מעניקים לחות ומגנים ,בעוד
שפפטידים עתירי חלבון תומכים בייצור קולגן,
והתוצאה היא עור מוצק יותר וחלק יותר.

משקם ומעדן את העור
בעזרת טכנולוגיה חדשנית לטיפוח העור ,הקרם
מעדן את העור ויוצר אפקט שממזער את מראה
הקמטוטים והקמטים .חומצה היאלורונית מעניקה
לו מראה "מלא" על-ידי העשרה בלחות עמוקה
ותמיכה ביכולות השיקום והחידוש שלו ,בעוד
שפפטידים עתירי חלבון תורמים לייצור קולגן.
עורכם ייראה גמיש יותר וחלק יותר.

מנקה לעומק ,מסלקת רעלנים ומחליקה
תערובת זו של שני סוגי חימר סמיך ,סופחת
שומנים ולכלוך מעומק עורכם ,מעניקה לו לחות
ומעדנת את גוון הפנים והמרקם של עורכם.
חימר בנטוניט מנקז רעלנים וחיידקים
מהנקבוביות ,ובכך נלחם בכתמים ובאדמומיות,
בעוד שעלי רוזמרין ידועים כבעלי תכונות
ממריצות למיצוק העור ,ותה ירוק מגן בעזרת
נוגדי חמצון.

 30 0123518 #גרם

 15 4200018 #מ"ל

 70 0126318 #גרם
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טיפולים מיוחדים

מסיכת חידוש ורענון

מסיכת נעורים

KANDESN® REVITALIZING MASQUE

DR. CHEN® YOUTH MASQUE

מקלפת ומעשירה בלחות
מסיכת קילוף עשירה זו ,ממריצה את העור
ומקלפת ,תוך שהיא מסירה לכלוך מעל פני
העור וחושפת מרקם עור חלק יותר ומעודן
יותר .שמן נבט חיטה עוזר לשקם ולהגן ,בעוד
ששמן אבוקדו ושמן זרעי חוחובה תורמים
לאצירת הלחות בעור לאורך זמן ,כך שהעור
נראה ומרגיש רך יותר ,גמיש יותר וזוהר.

הרוו את צמאונו של עורכם
מסיכת הג'ל הקרמית שלנו מספקת פרץ
מיידי של הזנה עמוקה בלחות ,אשר נמשכת
לאורך כל היום .המסיכה מכילה חמאת שיאה
מזינה ,המעשירה את העור בלחות ,ובו בזמן
תומכת בייצור קולגן .כמו גם רכיבים נוספים
המעניקים לעור לחות והגנה ,מה שמותיר את
עורכם במראה עמיד יותר ,בתחושה רכה יותר,
חלקה יותר וגמישה יותר.

 60 0124218 #מ"ל
 60 0123418 #מ״ל
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טיפוח הגוף
היכונו לתענוג מכף רגל ועד ראש,
בעזרת הרכיבים האיכותיים והטובים
ביותר .המוצרים שלנו לטיפוח הגוף
ילמדו אתכם ואת בני משפחתכם
לאהוב את מי שאתם ואיך שאתם
נראים.
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טיפוח כללי

מהנמכרים
ביותר

דאודורנט

ג'ל לניקוי ידיים ( 70%אלכוהול)

סבון נוזלי

KANDESN® HERBAL DEODORANT

KANDESN® HAND CLEANSING GEL

OI-LIN® LIQUID SOAP

התחילו את היום רעננים וטבעיים
הישארו מוגנים למשך כל היום ,ללא מתכות
כבדות וכימיקלים ,הנפוצים בדאודורנטים
אחרים .דאודורנט סטיק המחליק על בית
השחי ,מבלי להותיר שיירים מלכלכים .מכיל
שמן לימון המעניק ניחוח הדרים נקי ,בעוד
שאבקת אפייה מנטרלת ריחות ומאזנת את
רמת החומציות ( )pHהטבעית של עורכם.

נקו ידיים ללא מים
הפורמולה שלנו ,המיועדת לשימוש כשאתם
בתנועה ,מחוץ לבית ,מתייבשת בקלות בעודה
מנקה ומזינה בלחות ,ללא צורך במים ומבלי
שהיא מותירה סימנים או תחושה דביקה.
הפורמולה מכילה ,בין היתר ,עלי רוזמרין ,עתירי
נוגדי חמצון ,המותירים את העור גמיש ונעים,
ושמן עץ התה ,אשר אף הוא ,מותיר את הידיים
עם מראה ותחושה רכים יותר ,חלקים יותר
וגמישים יותר.

לטבילה בנוזל יוקרתי
הסבון שלנו ,לא רק מנקה אלא גם מעניק לעור
לחות ,מועשר בצמחים מרגיעים ומגן על רמת
החומציות ( )pHהטבעית והמאוזנת של העור.
ג'ל אלוורה עשיר בוויטמינים מזין את העור ,בעוד
שעלי רוזמרין ממצקים אותו ומגנים מפני רדיקלים
חופשיים ,הגורמים להזדקנות מוקדמת.

 60 3203218 #גרם

 240 0118718 #מ"ל

 60 0157118 #מ"ל
*בקרוב בישראל
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טיפוח השיער והגוף

מהנמכרים
ביותר

קרם ידיים וגוף

מרכך

שמפו

OI-LIN® HAND & BODY LOTION

OI-LIN® CONDITIONER

OI-LIN® SHAMPOO

מרכך את העור לעומקו ,מכף רגל ועד ראש
התערובת האולטרא-מרוכזת שלנו מפיחה חיים
חדשים בעורכם ,על-ידי נעילת הלחות בתוכו
וחסימת היובש .ג'ל אלוורה ,בעל תכונות הרגעה,
מזין את העור ,בעוד שוויטמין  Bמשמש כהגנה
נוגדת חמצון מפני הזדקנות מוקדמת ,ועלי
רוזמרין מגבירים את גמישותו .עורכם נותר מוצק
יותר ,גמיש יותר ובעל רעננות צעירה.

משקם ,מגן ומרכך
הפורמולה שלנו היא הפתרון המושלם לשיער
שעבר טיפולים .היא משיבה לשיער את חיוניותו,
מחזקת ,מרככת ומגנה על הצבע .חלבון חיטה
מעשיר בלחות ומוסיף נפח וברק .ויטמין  Eמספק
נוגד חמצון והגנה מפני נזקי קרני  ,UVבעוד
ששמן אבוקדו מרגיע את עור הקרקפת ועוזר
לשקם נזקים.

מחייה ומחזיר מראה קורן לשיער שעבר טיפולים
הפורמולה מאזנת את רמת החומציות ( )pHשל
העור ,מנקה בעדינות ומרככת את עור הקרקפת
והשיער ,בעודה מגינה על הצבע שלך .פנתנול
עתיר ויטמינים מחזק את השיער ומעשיר אותו
בלחות ,מה שמותיר אותו בעל מראה מלא יותר,
בוהק יותר וקל יותר לסידור .עלי הרוזמרין מסייעים
בשימור הצבע ,בעזרת נוגדי חמצון.

 240 0118618 #מ"ל

 240 4701818 #מ"ל

 240 0118818 #מ"ל

41

טיפוח השיער

מרכך

שמפו

סרום לשיער

KANDESN® CONDITIONER

KANDESN® SHAMPOO

DR. CHEN® HAIR SERUM

להתרת קשרים ולריסון שיער קופץ ו"שוונצים"
חזקו את עור הקרקפת והשיער עם הפורמולה
קלת המשקל ,המעניקה לחות לעומק .ויטמין E
מחזיר את הברק ואת הנפח ,בעודו מספק נוגדי
חמצון והגנה מפני קרני  .UVעלי רוזמרין ,שמן
אבוקדו ושמן חוחובה מרגיעים קרקפת יבשה,
ותורמים להתרת קשרים ולחיזוק השיער מפני
קצוות מפוצלים ושבירה.

לניקוי עמוק ויסודי
הפורמולה נטולת הסולפט שלנו מעניקה לשיער
חסר חיוניות מכת אנרגיה של נפח וברק .חלבון
סויה משפר את נפח השיער ,את מרקמו ואת
היכולת לסדר אותו ,בעוד שמזון מלכות ,שמן
אבוקדו ושמן חוחובה מזינים אותו עם ויטמינים
חיוניים ,חלבונים ונוגדי חמצון שמגנים עליו .נענע
חריפה ממריצה בעדינות את עור הקרקפת.

למראה שיער חזק יותר ,עבה יותר ומלא יותר
מסייע לאיזון עור הקרקפת והשיער ,בעזרת
פפטידים מחזקים ,ויטמינים וחומצות אמינו .שורש
ג'ינג'ר תומך בזרימת הדם ,כדי למנוע היווצרות
קשקשים ויובש ,בעוד שצמח הכשותנית (Hops
 ,)Extractהמשולב עם שמנים אתריים ,ידוע
כצמח המרכך את השערה.

 240 0116218 #מ"ל

 240 0117518 #מ"ל

 35 0127118 #גרם
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היגיינת הפה

מהנמכרים
ביותר

משחת שיניים

43

סוכריות

SUNSMILE® HERBAL TOOTHPASTE

®SUNNY DAYS

ניקוי שיניים ללא פלואוריד
הפורמולה העדינה אך העוצמתית שלנו,
המשלבת רכיבים איכותיים מצוינים ,מנקה
ומבריקה באופן טבעי את השיניים ,מבלי להותיר
שכבה גרגירית ,וללא כימיקלים העלולים להזיק,
וכן ללא צבעים וממתיקים מלאכותיים ,הנמצאים
במשחות שיניים רגילות .אנזימים של פירות,
תמציות צמחיות וסודה לשתייה מסירים בבטחה
שיירי מזון עקשניים בין השניים ,ומותירים רעננות
בטעם מנטה ,שאפילו הילדים יאהבו.
 135 6000418 #גרם
 65 6000218 #גרם

התרעננו עם סוכריות בטעם מנטה
שלא כמו סוכריות מציצה אחרות לרענון הנשימה,
אשר עלולות למעשה לפגוע בבריאות הפה,
הסוכריות הדינמיות שלנו מרעננות באופן טבעי –
ומהר .ללא סוכר ,ג'לטין ,גלוטן וחומרים משמרים,
הן מכילות שמן אקליפטוס ומנטה בעלי אפקט
מצנן ומרענן ,ושמן קינמון המספק ברזל ,סידן
ונוגדי חמצון.
 6 1040618 #חב'  60 /גרם

טיפוח לגבר

קרם גילוח

סרום לשיער

KANDESN® SMOOTH SHAVE

DR. CHEN HAIR SERUM

הקציפו לריכוך העור
הפורמולה העשירה שלנו מרככת את שיער
הפנים ,לגילוח קרוב ונוח .מזון מלכות מזין את
העור עם ויטמינים מקבוצה  Bונוגדי חמצון בעלי
איכויות הגנה .שיבולת שועל טבעית מסייעת
בהקלה על גרד בעור ,בעוד שדונג דבורים
ואלוורה המכילים ויטמין  – Aמרגיעים את העור
ועוזרים למנוע צריבה ,דלקות גילוח וגירוי.

למראה שיער חזק יותר ,עבה יותר ומלא יותר
מסייע לאיזון עור הקרקפת והשיער ,בעזרת
פפטידים מחזקים ,ויטמינים וחומצות אמינו .שורש
ג'ינג'ר תומך בזרימת הדם ,כדי למנוע היווצרות
קשקשים ויובש ,בעוד שצמח הכשותנית (Hops
 ,)Extractהמשולב עם שמנים אתריים ,ידוע
כצמח המרכך את השערה.

 60 0124318 #גרם

®

 35 0127118 #גרם
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איפור
אומנות ,טבע וסטייל משתלבים יחד כדי
ליצור את המראה שאת אוהבת .ממראה
רענן למראה "סופר" דרמטי בכל יום וערב.
תני לאומנית האיפור שבתוכך ,להתבטא.
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קרם בסיס

סט מברשות

קרם בסיס מגן

KANDESN® BRUSH SET

®KANDESN
PROTECTIVE FOUNDATION SPF 15

למתיחת פס ,להדגשה ,לערבוב ולתיחום ,כמו
המקצוענים
תני לאומנית האיפור שבתוכך להתבטא,
בעזרת סט המברשות שמיטיב עם עורך .הסט
של שש מברשות כולל מסרק גבות ,מברשת
סומק ,מברשת ליצירת זוויות ,מברשת לשפתיים
ומברשת גדולה ורכה לטשטוש.

מחליק על העור ,מזין ומגן
הפורמולה שלנו ,שהיא קלה כנוצה ,מחליקה על
העור ובו בזמן מאפשרת כיסוי אחיד .קרם הבסיס
ניתן לערבוב בקלות ומאפשר להוסיף לעור שכבות
דקות לצורך כיסוי מלא מבלי שייראה סמיך מדי,
והתוצאה היא גימור רענן אשר מתאים לגוון העור
הטבעי שלך .מקדם הגנה  SPF 15מגן מפני נזקי
קרני  UVA/UVBהגורמות להזדקנות מוקדמת,
בעוד שוויטמין  Eמספק איכויות ריפוי ואנטי-
אייג'ינג .צמחים טבעיים כמו שמן שקדים מתוקים,
הממלאים את מאגרי הלחות ומרגיעים את עורך.

 7510118 #סט  6מברשות

 404 7000418 #בז' בהיר 30 ,מ"ל
 412 7001218 #בז' טבעי 30 ,מ"ל
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בית

נקו בבטחה
בית המשפחה שלכם הוא מקדש ,המקום בו
כולכם מתכנסים להירגע ולהיטען מחדש .אתם
יכולים לסמוך על מוצרי הבית של סאנריידר
שיעזרו לכם לשמור על כל פינה בטוחה ,נקייה
ונוחה.

פתרונות לכל משטח

מהנמכרים
ביותר

מהרצפה ועד התקרה ,בתוך הבית ובחללים
החיצוניים  -עם מוצרים יעילים לטיפוח הבית,
סאנריידר אינה מותירה משטח אחד ללא
טיפול .אנו דוגלים בהתייעלות ,בשמירה על
בית נקי ,רענן ובטוח ,ובחסכון בזמן ובכסף.

דרך נקייה יותר לנקות
SUNBREEZE® OIL
משכך ,מרגיע ומרענן
שמן נדיף טבעי ,מבשם ומטהר את
האוויר בריח נעים ומרענן .ערבבו
מספר טיפות שמן במים ,בתוך
בקבוק ההתזה הנוח המגיע עם
השמן ,והתיזו מעט ברחבי החדר.
השמן מכיל שמנים אתריים טבעיים,
אולטרא-מרוכזים ,הוא בטוח ואינו
רעיל.
 6 2404618 #בקבוקים  5 /מ"ל
לבקבוקון  +בקבוק התזה
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פתרונות הניקוי שלנו ,שהינם קשוחים עם
לכלוך וכתמים ,ועם זאת עדינים כלפי המשפחה
שלכם ,פותחו עם רכיבים עוצמתיים ,אשר
מספקים ניקיון מן המעלה הראשונה  -ללא
צבעים ,כימיקלים רעילים וריחות מלאכותיים,
הנמצאים במרבית המוצרים לניקוי הבית.

בטיחות לאנשים ולסביבה
כל מוצר ממוצרי סאנריידר לטיפוח הבית הינו
ידידותי לסביבה .הרכיבים מאפשרים לכם לנקות
מבלי לזהם את האדמה ואת מקורות המים של
כדור הארץ בכימיקלים מזיקים ובקרצינוגנים
(מחוללי סרטן) .מכיוון שהפורמולות הן סופר-
מרוכזות ,יש צורך בפחות חומר בכל שימוש,
ובסופו של דבר פחות אריזות הופכות לפסולת.

ניקיון

מהנמכרים
ביותר

תרחיץ לשטיפת פירות וירקות

תכשיר ניקוי רב-תכליתי

נוזל כביסה

®SUNSMILE
FRUIT & VEGETABLE RINSE

™SUNBRIGHT® SUPERCLEAN
HOUSEHOLD

™SUNBRIGHT® SUPERCLEAN
LAUNDRY

לפירות וירקות נקיים יותר ,טעימים יותר,
ובצבעים בוהקים יותר
הסירו לכלוך ,מזהמים ,חומרי הדברה ,ציפויי שעווה
ושיירים בלתי רצויים אחרים ,בדרך הטבעית
והבריאה .התכשיר המתכלה שלנו ,מנקה את
הפירות והירקות בתוך דקות .ידידותי לאנשים
ולסביבה.

נצלו ביעילות את זמן הניקיון
החל מכיורים ועד משטחי עבודה ,ממדיח הכלים
ועד הרצפה (כן ,אפילו שטיחים) ,תכשיר הניקוי
הרב-תכליתי שלנו מנקה במהירות אפילו את
הלכלוך העקשן ביותר ,טינופת ואף שאריות סבון
הנדבקות למשטחים .חומרי חיטוי ,כמו שמן עץ
התה ושמן למון גראס ,מחמצנים ומחטאים עם
ניחוח הדרים נקי ,אשר מרענן את הבית ודוחה
חרקים.

לכביסה נקייה ורכה יותר
סבון הכביסה הבלתי רעיל שלנו ,שהינו חזק
על כתמים ,לכלוך וריחות ,אך עדין כלפי הבדים
העדינים ביותר ועור רגיש ,מועשר בשמן עץ התה,
שהינו חומר חיטוי טבעי ,הידוע בתכונותיו האנטי-
פטרייתיות .ללא ריחות או צבעים מלאכותיים.

 6005618 #בקבוק  475מ"ל
 6005118 #דוגמית להתנסות  30מ"ל

0135818 #
6100418 #

 2.2 0135918 #ליטר
 6101418 #בקבוק בעל שני פתחים 136 ,מ"ל

 2.2ליטר
בקבוק בעל שני פתחים 136 ,מ"ל
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סאנריידר-העסק שלכם

חיים בריאים ומאושרים יותר
תלויים במעשים שלכם
בין אם אתם רוצים להרוויח קצת כסף נוסף ובין אם אתם שואפים
להתחיל קריירה חדשה ,המומחיות העסקית שלנו והמוצרים המתקדמים
שלנו ,מעלים אתכם על המסלול שיוביל אתכם ליהנות יותר מהחופש
אליו אתם שואפים ,מהרווחה האישית שלה אתם זקוקים ,ומשלוות הנפש
שלה אתם ראויים .כי זה מה שעושים בשביל המשפחה.

השקיעו במיטב של הטבע
אנו רותמים את המיטב שיש לטבע להציע
עם המדע המתקדם ביותר בכל אחד ממוצרי
סאנריידר .אתם תאהבו להשתמש בהם – ותהיו
גאים לשתף אותם עם המשפחה ,החברים
והקהילה.

תגיעו רחוק יותר ,מהר יותר
תרוויחו כסף כבר במכירה הראשונה שלכם,
לצד שלל מענקים ותמריצים .תוכנית התגמולים
אינפיניטי מתגמלת אתכם עד לרמות
אינסופיות ,בעודכם בונים את העסק שלכם.

אתם קובעים את הקצב
אתם בעסק הזה בשביל עצמכם ,אבל לא
לבדכם .אנו משקיעים בהצלחתכם בעזרת
הכשרות וחניכה שאתם רוצים וצריכים ,כאשר
אתם זקוקים לה.
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מנחילים מורשת
להחזיר לאחרים ,זה המוטו שלנו .ברחבי
העולם ,אנו משתפים פעולה עם בעלי העסקים
שלנו ,כדי להפוך את הקהילות שלהם לנקיות
יותר ,לבטוחות יותר ,לבריאות יותר ולמאושרות
יותר.

טיילו איתנו

ברוכים הבאים למשפחתנו
אנו חברה שהיא משפחה .מייסדי החברה ,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.
התכונות הרפואיות של צמחים אלה היו כה עוצמתיות ,שהן הציתו בו את התשוקה,
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 על בסיס צמחי ,ממש כמו אלו
ששינו את חייו של טאי-פו לפני שנים רבות.
פילוסופיית יסוד זו עומדת בבסיס העסק המשפחתי "סאנריידר" גם היום .ד"ר טאי-פו
צ'ן הוא עשבונאי בעל שם עולמי עם תואר ברוקחות ,ואשתו ,ד"ר אוי-לין צ'ן ,היא רופאה
מוסמכת .חמשת ילדיהם עוזרים להוביל את החברה הגלובלית שלנו בכ 50-מדינות
ואזורים ,יד ביד עם אלפי בעלי עסק עצמאיים ובעלי חנויות בזכיינות ,המעוררים בנו
השראה .כולנו משפחה ,ואנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.

אנחנו אוהבים להפנות את הזרקור אל בעלי
העסקים שלנו – איש אינו מעורר בנו יותר
השראה .היכונו לזכות בהוקרה בכנסים
השנתיים שלנו ,ובטיולי התמריץ שלנו.

זה הזמן שלכם!
שאלו כל בעל עסק עצמאי של
סאנריידר כיצד העסק של סאנריידר
יכול להזרים אנרגיה בחיים שלכם ,ממש
כפי שזה עשה להם .כל מה שנדרש זה
* ₪ 228בלבד (כולל מע"מ) וכמה דקות
כדי לצאת לדרך.
* המחיר עשוי להשתנות מעת לעת.
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פרטי התקשרות:

סאנריידר ישראל
רחוב המלאכה  ,13א.ת הצפוני לוד
טלפון08-9787111 :
חנות סאנריידר ,דיזנגוף סנטר ,בניין  Aקומה שנייה

* התמונות להמחשה בלבד.
* ההצהרות שבקטלוג לא נבדקו על ידי ארגון ה FDA -האמריקני
ומשרד הבריאות הישראלי.

* מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון ,ריפוי,
הקלה ,מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.
* המידע המפורט הנו כללי .אין מדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו
ממוצרי סאנריידר או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם.
* מומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.
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