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ELŐNYEI

•  Gyógynövényekből és természetes 
összetevőkből készül

•  Alacsony só- és cukortartalmú

•  Nem tartalmaz telített zsírsavakat 
és koleszterint

•  Nem tartalmaz hozzáadott vegyi 
anyagokat és tartósítószereket

•  Az ajánlott napi C-vitamin beviteli 
szükséglet 20%-át tartalmazza

www.sunrider.com

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDESEK 
Kérdés:  Milyen ízekben érhető el? 
Válasz:  Natúr és Vegetáriánus változatban készítjük, mindkét ízzel egy kezdő 
szakács is nagyszerűt alkothat a konyhában. Nemcsak ízletes, hanem egészséges is, 
hiszen gazdag antioxidánsokban és vitaminokban.

Kérdés:  Hány kalóriát tartalmaz egy adag? 
Válasz:  Körülbelül 50 kalóriát tartalmaz adagonként, mely kevesebb, mint a piacon 
kapható legnépszerűbb fűszerkeverékek és pácok kalória tartalma. Az új formula 
alapján még ízletesebb és még jobb alapanyagokból készül.

FŐ ÖSSZETEVŐI
HOMOKTÖVIS GYÜMÖLCS 
Ez a gyümölcs gazdag a kollagének képződését elősegítő C-vitaminban, 
folsavban, karotinoidokban és esszenciális zsírsavakban, melyek támogatják a bőr 
hidratáltságát, rugalmasságát, valamint a sejtek regenerálódását.

CITROMLÉ 
Gazdag C-vitaminban és flavonoidokban, valamint antioxidáns tartalma miatt 
hatásosan veszi fel a küzdelmet a szabadgyökökkel szemben.

SZÓJABAB  
A szójabab az egyetlen olyan növényi élelmiszer, mely tartalmazza mind a nyolc 
esszenciális aminosavat és teljes értékű fehérjét. Más teljes kiőrlésű gabonákhoz 
hasonlóan a szója gazdag B-vitaminokban, különösen niacinban, piridoxinban és 
folsavban.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A tulajdonosi szakértelem biztosítja, hogy termékeink az összetevők megfelelő 
kombinációjából készüljenek tudományosan összeállított formula alapján, mely a 
szervezettel harmóniában van. Gyógynövényekből és más természetes összetevőkből 
készül, valamint nem tartalmaz telített zsírsavakat, koleszterint és tartósítószereket. 
A Dr. Chen® Secret Sauce egészséges alternatívája a jellegzetes fűszerkeverékeknek 
és pácoknak, melyek általában nagy mennyiségű cukrot, zsírt vagy sót tartalmaznak.

KÉSZÍTSEN ÍNYENC ÉTELEKET PERCEK ALATT
Hagyjon fel az unalmas fűszerekkel és dobja fel ételeinek ízvilágát Dr. Chen® 
Secret Sauce-al! Nagyszerűen felhasználható barbecue szószokhoz, grillezéshez, 
valamint nemcsak ízletes, hanem egészséges is, mert a természetben előforduló 
antioxidánsokat, C-vitamint és más egyéb vitaminokat is tartalmaz. Így teszi 
egészségessé a pácolt vagy mártással készülő húsokat, zöldségeket, salátákat, 
tésztákat és így tovább. Nem tartalmaz telített zsírsavakat, koleszterinmentes, a Dr. 
Chen® Secret Sauce egészségesen ízesíti meg életét!
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Ízlés szerint húsok, mártások stb. ízesítésére, vagy  fogyasztható önállóan is! 
Felbontás után hűtőben tartandó!


