
JÓTÉKONY HATÁSAI 
ELŐNYEI:

•  Kiegyensúlyozott tápanyagforrás 

•  Tisztító antioxidánsokat tartalmaz 

•  Összetett szénhidrátokat biztosít

•  Magas rosttartalmú

•  GMO-mentes szójafehérjével 
készül 

•  Alacsony cukortartalmú
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Nassként: Fogyassza étkezések között könnyű nassként. A legjobb eredmény 
eléréshez fogyasszon mellé elegendő vizet és Fortune Delight®-ot.
Étkezést helyettesítőként: fogyassza reggelire, ebédre vagy akár könnyű 
vacsoraként.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Miért jobb a SunBar® más konkurens termékekhez képest? 
Válasz: Ellentétben az általános energiaszeletekkel - amelyek tele vannak 
cukrokkal, nátriummal, fehérje izolátumokkal vagy tejsavóval (amely nehezíti az 
emésztést), transzzsírokkal, tartósítószerekkel és mesterséges összetevőkkel - a 
SunBar® teljes értékű élelmiszer alapanyagokból és fűszerekből készül, mely 
szervezetünkben könnyen felszívódik, és hasznosul. A SunBar® teljes értékű 
tápanyagokat biztosít felesleges kalóriák nélkül, tiszta összetevőkkel.

Kérdés: Azt hallottam, hogy nem egészséges szénhidrátokat bevinni a 
szervezetünkbe. Miért egészségesek a SunBar®-ban található szénhidrátok?

Válasz: A SunBar® növényi szelet nagy százalékban tartalmaz összetett 
szénhidrátokat, melyek lassabban szívódnak fel a szervezetben az egyszerűbb 
szénhidrátoknál. Ezért képest a SunBar® egész nap biztosítani az egyenletes 
energiaszintet.

FŐ ÖSSZETEVŐK
JÓB KÖNNYE MAG 
Gazdag forrása az antioxidánsoknak, amely megvédi a sejteket a szabadgyökök káros 
hatásaival szemben.

FRUKTO-OLIGOSZACHARID 
Ez egy prebiotikum, mely a probiotikumoknak egy olyan élelmiszerforrása, 
amely a bélben képes megtelepedni és kialakítani a megfelelő bélflórát.

LÍCIUM GYÜMÖLCS  
Goji bogyóként is ismeretes, ez a gyümölcs szintén kiváló forrása a méregtelenítő 
antioxidánsoknak, az A-, C-, és E-vitaminnak, valamint több mint 30 alapvető 
nyomelemet tartalmaz.

SZÓJAFEHÉRJE   
GMO-mentes szójából származik. A Sunrider szójafehérjéje mind a kilenc 
esszenciális aminosavat biztosítja (így a teljes alapvető fehérjéket tartalmazza), 
továbbá gazdag forrása az omega-3 zsírsavaknak és az izoflavonoidoknak.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Sunrider különleges Regeneráció Filozófiája® alapján összeállított SunBar® 
teljesen természetes összetevőinek egyedülálló kombinációjával táplálja, tisztítja, 
és kiegyensúlyozza szervezetünket. Biztosítja az egészséges és komplett fehérjéket, 
élelmi rostokat, antioxidánsokat és komplex szénhidrátokat.

EGY HARAPÁS ÉS ÉREZNI FOGJA, HOGY A LEGJOBB 
SZELETET VÁLASZTOTTA
A SunBar® növényi szelet mindent tartalmaz, amire csak szükségünk lehet egy ilyen 
szeletből. Ízletes, energiával tölt fel, tartalmazza a megfelelő tápanyagokat, káros 
anyagok hozzáadása nélkül. A kiváló természetes összetevők keverékéből készülő 
SunBar® nem tartalmaz mesterséges édesítőket, színezékeket és tartósítószereket. 
Alacsony cukortartalmú más átlagos müzli szeletekhez képest, valamint kézenfekvő 
és praktikus étkezések helyettesítésére. Bűntudatmentes desszert és nass egyben, 
amely elűzi az éhséget és kielégíti ízlelőbimbóinkat.
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