
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Kiváló tápanyag bázis

•  Teljesen természetes eredetű 
bioflavonoidokat, antioxidánsokat, 
aminosavakat és fitotápanyagokat 
tartalmaz

•  Nem tartalmaz kémiai 
izolátumokat, tartósítószereket, 
vagy hozzáadott cukrokat, 
édesítőszereket és zsírokat

•  Kiegészíti a táplálkozási 
hiányosságokat és feltölti 
mikroelemekkel a szervezetet

•  Praktikusan hordozható 
tápanyagforrás egy tasakban: 
italként és ételként is fogyaszthatja  

•  Magas koncentrációjú tápanyagok 
praktikus csomagolásban

•  Teljes értékű összetevőkből készül 
a maximális felszívódás érdekében
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Keverjen el egy tasak NuPlus®-t 2-2,5 dl vízzel, Sunrider VitaFruit®-al, vagy Fortune 
Delight®-al.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Mikor érdemes fogyasztani a NuPlus®-t? 
Válasz:  Bármikor. Mivel alacsony a zsír és koleszterin tartalma, a NuPlus® 
kiváló választás főétkezésként vagy nassként fogyasztva. A NuPlus® ideális 
táplálékforrásként szolgálhat étkezések között vagy gyors étkezéseknél, ami 
optimális az elfoglalt emberek számára is.

Kérdés: Milyen módon fogyaszthatom a NuPlus®-t? 
Válasz:  Keverjen el egy tasak NuPlus®-t 2-2,5 dl vízzel, gyümölcslével, vagy kedvenc 
Sunrider® italával. Fogyassza gabona vagy zabpehelyre szórva vagy egyszerűen 
kanállal a csomagolásból. Felturbózhatjuk vele gyümölcs turmixainkat is.

FŐ ÖSSZETEVŐK
KÍNAI JAMSZ 
A “fahéj-szőlőként” is ismert kínai jamsz energetizáló tulajdonsággal rendelkezik, 
mely hozzájárul lépünk megfelelő működéséhez.

EURYALE MAG  
Egészséges, száraz gyümölcs, mely alacsony kalória- és zsírtartalmú, illetve magas 
rosttartalommal rendelkezik. Ezek a magok fehérjét tartalmaznak, valamint az 
antioxidánsok kiváló forrásai, melyek védelmet nyújtanak a szabadgyökök ártalmas 
hatásaival szemben.

LÓTUSZ GYÖKÉR 
Szintén kiváló forrása az élelmi rostoknak.  Lassítja a szénhidrátok felszívódását, 
amely így hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Kiválóan serkenti a 
vérkeringésünket is. Egyedülálló keveréke a vitaminoknak, az ásványi anyagoknak 
és a fitotápanyagoknak.

SZÓJAFEHÉRJE 
A szójafehérje a szójababból származik, mely biztosítja a szervezetünk számára 
szükséges kilenc esszenciális aminosavat (így egy teljes értékű fehérje), továbbá 
megfelelő forrása az omega 3 zsírsavaknak és az izoflavonoidoknak.

REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Sunrider egyedi Regeneráció Filozófiájára® épülő formula, a NuPlus® a 
növényi összetevők egyedi kombinációjával táplálja, tisztítja és kiegyensúlyozza 
szervezetünket. A hatékonyan tápláló mikroelemeket, rostokat és antioxidánsokat 
tartalmazó összetétel alapján a NuPlus® támogatja az optimális egészség és a jó 
közérzet kialakítását.

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ALAPJA
A NuPlus® egy ízletes és kényelmes eszköze annak, hogy étrendje táplálkozástanilag 
kiegyensúlyozott legyen. Teljes értékű természetes összetevőkből készül, komplex 
szénhidrátokat tartalmaz számos könnyen felszívódó tápanyaggal dúsítva. A 
NuPlus® olyan gyógynövény formula, melynek összetevői eredendően is alacsony 
kalória-, zsír- és koleszterin tartalmúak. Nagyszerűen használható főétkezések 
helyettesítésére vagy ideális megoldás nassként fogyasztva éhségérzetünk 
csökkentéséhez. A NuPlus® nem tartalmaz hozzáadott édesítőket, így elkerülheti a 
hirtelen vércukorszint ingadozást. 
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