
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. 

לישראל בלבד
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רכיבים בזרקור

שמן קינמון
צמח זה, שמשתמשים בו רבות כתבלין, הינו 

עשיר בברזל ובסידן.

שמן אקליפטוס
שמן עץ האקליפטוס מדיף ריח עצי ומקרר, 

הידוע בשל תכונותיו האנטי-דלקתיות.

מנטול
לצמח זה, הידוע גם כפפרמינט, יש ריח 

וטעם רעננים המוכרים לכל, ואפשר 
להשתמש בו גם להקלה על העיכול 

והנשימה.

שאלות נפוצות

ש: מדוע סוכריות ®Sunny Days טובות 
יותר מסוכריות רגילות לרענון הנשימה?

ת: בניגוד לסוכריות מנטה רגילות אשר 
עלולות להזיק לשיניים ולבריאות הפה משום 

שהן מזינות  את החיידקים המחוללים ריח, 
סוכריות ®Sunny Days מרעננות באופן 

טבעי ומהר. הן אינן מכילות סוכר, ג'לטין 
וגלוטן, ואף לא חומרי טעם מלאכותיים 

וחומרים משמרים מלאכותיים, ולעומת זאת 
הן מכילות שמן אקליפטוס ומנטול בעלי 

אפקט מרענן ומצנן, וכן שמן קינמון, המהווים 
מקור לברזל, לסידן ולנוגדי חמצון.  

SUNNY DAYS®

*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. 

יתרונות

•  מרעננות את הנשימה במהירות
•  טעם מנטה מרענן ממקור צמחי

•  ללא סוכר, ג'לטין וגלוטן
•  ללא חומרי טעם מלאכותיים 
   וחומרים משמרים מלאכותיים

המלצות לשימוש

קחו סוכרייה אחת כל פעם שאתם חפצים 
בנשימה רעננה.

מכיל רכיבים 
צמחיים

נוסחה 
המבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

בעל 
אישור 
חלאל

באישור 
 NSF-ה

הוראות אחסון
לאחסן במקום קריר ויבש.

   1040618 #

רכיבים

גאם אקסיה )Acacia senegal(, ממתיק רב 
 Citrus( מים, שמן לימון ,)כוהלי )אריתריטול

limon(, מנטול )Mentha arvensis(, שמן 
אקליפטוס )Eucalyptus robusta(, שמן 

קינמון )Cinnamomum cassia(, כלורופיל.

ערך תזונתי

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, חומרים משמרים מלאכותיים וחומרי טעם מלאכותיים, הן מכילות שמן אקליפטוס ומנטה בעלי אפקט מצנן ומרענן, ושמן קינמון 

המספק ברזל, סידן ונוגדי חמצון. החזיקו קופסת  ®Sunny Days בהישג יד, לרענון הנשימה במהירות ובכל עת. 

אנרגיה )קלוריות(
סך השומנים )גרם(

מתוכם:
  חומצות שומן רוויות )גרם(
  חומצות שומן טרנס )גרם(

  כולסטרול )מ״ג(
נתרן )מ״ג(

סך הפחמימות )גרם(
מתוכן:

  סוכרים )גרם(
סיבים תזונתיים )גרם(

חלבונים )גרם(
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ב-100 גרםליחידהסימן תזונתי:

6 חבילות במארז/60 גרם כל חבילה


