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DENK GROTER VOOR SUCCES
Zakelijk advies met Reuben K. Chen, MD
Sunrider biedt vele en royale manieren om
inkomsten te verwerven. Als u van plan
bent uw Sunrider-inkomen te gebruiken
om gewoon de hypotheek te betalen,
denkt u niet groot genoeg. Het gaat bij
Sunrider om zo ontzettend veel meer dan
het betalen van de hypotheek. Het draait
er bij Sunrider om u te helpen van een
geweldige levensstijl te genieten,
zoals een groter huis en mooie auto's,
exotische vakanties en collegeld voor
de kinderen, evenals gezond en goed
te leven.
Een nieuwe
Sunrider

Net zoals een boogschieter
hoger moet mikken om de
roos te raken, zo moet ook
u hoger mikken dan uw
huidige doelen.

toekomst

met

Sunrider helpt u uw eigen
toekomst een nieuwe wending
te geven en een betere levensstijl
te bereiken, vol welzijn en met een
royaal inkomen. Er zijn succesverhalen
te over van IBO's (Independent Business
Owners) en ABO's (Authorized Business
Owners) uit de VS en de rest van de wereld,
wier leven ten goede is veranderd. Niet
alleen genieten zij van een gezondere
levensstijl en jeugdiger uiterlijk dan hun
leeftijdsgenoten, zij hebben ook miljoenen
verdiend sinds ze zich bij Sunrider hebben
aangesloten. Dit kan ook voor u zijn
weggelegd, maar dan moet u
wel groots denken.
Geloof in uzelf
Groots denken schrikt
sommigen onder ons af,
omdat zij eraan twijfelen
of ze de vaardigheden,
het doorzettingsvermogen
en de focus hebben om
grote doelen te bereiken.
De lat ligt voor hen daarom laag, zodat
ze er makkelijk overheen komen en het
gevoel krijgen dat ze iets bereikt hebben.

Bij anderen zorgt faalangst ervoor dat
ze binnen hun comfortzone blijven en
zichzelf gemakkelijk bereikbare doelen
stellen. Hierdoor presteren zij onder de
maat en pushen ze zichzelf niet om hun
echte potentieel waar te maken. Mensen
kennen vaak hun eigen capaciteiten en
kracht niet.
De wet van de aantrekkingskracht
Volgens de wet van de aantrekkingskracht
zullen dominante gedachten zich
manifesteren, en "soort zoekt soort".
Denk groot en laat je dromen zich
manifesteren. Waarom stapt u niet over
van parttime naar fulltime? Benut het volle
potentieel van Sunriders bedrijfsplan en
optimaliseer de terugverdientijd van uw
plan. De incrementele inkomsten van een
fulltime Sunrider-onderneming kunnen,
afhankelijk van uw situatie, het inkomen
dat u uit uw traditionele baan verkreeg,
ver overtreffen. Wat daarbij ook uiterst
belangrijk is, is niet tastbaar: kwaliteit van
leven.
Succes met Sunrider
We hebben vele IBO's die tientallen
miljoenen hebben verdiend met Sunrider.
Denkt u dat ze zo succesvol zouden zijn
geweest als ze de lat wat minder hoog
hadden gelegd?
Wij bij Sunrider bieden het plan, de
producten, de tools, de ondersteuning
en de stabiliteit om ongekend succes te
behalen. Denk groot en laat de kracht van
het Sunrider-bedrijfsplan u helpen die
begeerde levensstijl te bereiken.
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NATUURLIJKE AANVULLING EN VERSTERKING
Geef uw lichaam wat het verlangt
Het aanvullen van essentiële voedingsstoffen die verloren zijn gegaan door
hevige transpiratie in warm weer of tijdens fysieke inspanning, is het hele
jaar door belangrijk, maar vooral in de zomer wanneer de temperaturen
oplopen. Het is vooral belangrijk dat u zich niet overmatig inspant tijdens
extreme hitte. Vergeet niet goed te eten en veel te drinken. Luister ook naar
uw lichaam.

Evergreen® | Hydrateer met voedzame chlorofyl
•V
 ult aan, hydrateert en ondersteunt daarbij de efficiënte toevoer van
zuurstof, voedingsstoffen en enzymen
• B
 iedt voedingsstoffen die te vinden zijn in groene bladgroenten, zoals
ijzer, zink en koper
• B
 evat 210% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid koper, een
mineraal dat essentieel is voor een gezonde celfunctie
• C
 ombineer het met water of een Sunrider®-kruidendrank voor ongekende
hydratie
• Hoofdingrediënt is koperchlorofyline, een gestabiliseerd type chlorofyl

Sunrise® | Vul uw energiereserves weer aan
• Geeft een snelle, caloriearme energieboost met krachtige antioxidanten
• G
 een chemicaliën, caffeïne of andere toegevoegde opwekkende
middelen
• D
 raagbaar en zo te gebruiken: stop het in uw sporttas voor een snelle
boost
• Zuiver natuurlijke vervanging voor koffie en zogenaamde energiedrankjes
• H
 oofdingrediënten zijn gojibessen, Chinese ginsengwortel en fruit van de
witte kornoelje

VRAAG EN ANTWOORD OVER FITNESS EN GEWICHTSVERLIES
Met Reuben K. Chen, MD
Wanneer ik gewicht verlies, verlies ik ook spierweefsel. Hoe kan ik vet verbranden en tegelijk spieren
opbouwen?
De beste manier om vet te verbranden en spieren op te bouwen is een balans te slaan tussen fitness en voeding. Mensen
gaan meestal voor uitersten. Ze gaan of fanatiek sporten of ze volgen een streng caloriebeperkend dieet. Deze extremen
zorgen er eigenlijk voor dat er meer vet en minder spierweefsel wordt opgebouwd. Het lichaam staat onder stress
doordat de balans compleet verstoord is, waardoor overtollige gifstoffen en stresshormonen in het lichaam vrijkomen.
Het SunFit™-programma is door doktoren ontwikkeld en combineert de Vijf elementen van fitness: Regenerative Nutrition™,
Supplementen, Krachttraining en strekoefeningen, en Rust en herstel. Bij een gebalanceerde benadering gaat uw lichaam
van nature vet verbranden en spieren opbouwen, zonder door de extremen en jojo-effecten van dieetrages te gaan. Ons
systeem, dat door doktoren is geformuleerd, zal u ook helpen een gezonde levensstijl te gaan volgen waarvan u uw leven
lang zult profiteren.

Kunnen vrouwen Veros® innemen? Kunnen mannen Bella® innemen?
Ja vrouwen kunnen Veros® innemen, en we raden dit product voor zowel vrouwen als mannen aan ter ondersteuning bij
fitness. Dankzij de exclusieve combinatie van kruiden, zoals kaardebolwortel en codonopsis-wortel, verhoogt Veros® het
energiepeil en uithoudingsvermogen waardoor u atletische prestaties en fitnessresultaten kunt maximaliseren. Het is de
ideale aanvulling op Fitness Brigade™ om herstel en reparatie na work-outs of blessures te versnellen. U zult ook merken dat
uw lichaam sterker voelt en dat u meer uithoudingsvermogen heeft. We raden de inname van Bella® voor mannen af, omdat
dit voornamelijk is ontwikkeld om vrouwen te helpen tijdens de veranderingen van de menopauze. Het biedt echter wel
andere voordelen voor vrouwen in elk levensstadium. Het heeft kalmerende eigenschappen en ondersteunt het natuurlijke
vermogen van het lichaam om calcium op te nemen.
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AANZET TOT ACTIE

Ceci Sullivan inspireert downlines met
succes van nieuw plan
Ceci Sullivan is al 12 jaar lid van Sunrider en heeft zich
onlangs gekwalificeerd als Silver Master Business Leader.
Ze heeft enorm veel succes behaald onder het nieuwe
bedrijfsplan dat maart 2013 van kracht werd. Ceci benut het
uitbetalingspotentieel van het plan om haar downlines en
anderen te motiveren, en helpt zo een groot aantal mensen
zich te kwalificeren als Business Leaders en beduidend hogere
inkomens te behalen. In januari 2013 (voordat het nieuwe plan
van kracht werd) verdienden Ceci en haar Business Leaders
€ 5000, maar slechts zeven maanden later, in september 2013,
verdienden zij en haar Business Leaders (inclusief opnieuw en
nieuw gekwalificeerde BL's) € 50.000.* Dat is een sprong van
€ 5000 naar € 50.000 in slechts zeven maanden!*
Sommigen van Ceci's downlines gebruiken hun hogere
inkomen om meer producten te consumeren, terwijl anderen
zichzelf belonen met vakanties, nieuwe auto's, een betere
levensstijl en het allerbelangrijkste, hulp aan mensen in nood.
Ceci zegt, "Ik zie het als mijn plicht anderen
te helpen door hen te vertellen dat Sunrider
geweldige alternatieve dranken biedt.
"Ik zie het als
Mensen moeten dat weten. Ik had er geen
mijn plicht anderen
idee van dat ik me zoveel beter zou voelen
door de frisdrank te laten staan en over te
te helpen door hen te
stappen op Calli® en Fortune Delight®!" Ceci
vertellen dat Sunrider
vindt het geweldig dat ze met behulp van
haar upline en Sunriders-bedrijfsplan, haar
geweldige alternatieve
downlines heeft gemotiveerd, en hoopt dat
dranken biedt."
het hen ook zo voorspoedig zal vergaan.
Als iemand die ten volle in Sunrider®producten gelooft, zegt Ceci, "Zelfs al
verkocht Sunrider alleen tandpasta, SunBreeze® en cosmetica,
waar anders vind je zulke hoogwaardige producten als deze?
Ik ken een vrouw die zich alleen om de tandpasta bij Sunrider
aansloot. We bevinden ons echt in een bevoorrechte positie
met zo'n scala aan geavanceerde producten om uit te kiezen.”
Ceci zegt: "Sunrider heeft de meest unieke, hoogwaardige
producten, die superieur zijn aan andere producten op de
markt. De Sunrider basisproducten, NuPlus®, Quinary®, Calli®
en Fortune Delight®, hebben het gevoel van gezondheid en
welzijn bij mij, mijn gezin en zovele anderen versterkt." Ceci
zegt dat haar inzet voor haar Sunrider-onderneming veel meer
vruchten heeft afgeworpen dan ze ooit had kunnen denken!

Dankzij het nieuwe plan van
Sunrider stegen de verdiensten
van Ceci en haar Business
Leaders van € 5000 naar

€ 50.000 in slechts
zeven maanden!

*D
 e vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen
als gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke
inkomsten of winsten. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap.
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SPECIALE BIJEENKOMSTEN VOOR ZAKELIJKE KANSEN MET DR. CHEN
Dr. Chen toert door Europa en houdt speciale IBO-bijeenkomsten
in Amsterdam, Zürich en Londen

Dr. Tei-Fu Chen, oprichter en voorzitter van Sunrider International, reisde onlangs naar Amsterdam, Zürich en Londen om speciale bijeenkomsten voor Independent Business Owners (IBO's)
te leiden op 19, 21 en 24 mei 2014. Meer dan 150 mensen kwamen naar de bijeenkomsten om
uit eerste hand te leren over de Sunrider Business Opportunity en hoe zij hun ondernemingen
kunnen uitbouwen.
Aan het begin van de bijeenkomsten zei Dr. Chen, "Iedereen wil geld verdienen. Het enige verschil
is hoeveel geld u wilt verdienen. Bent u al gauw tevreden of wilt u het grote geld binnenhalen?"
Dr. Chen gebruikte een van de grootste fast-foodketens als voorbeeld om uit te leggen hoe meer
geld kan worden verdiend door de geldgenererende kans te dupliceren, dan door productverkoop.
De boodschap van Dr. Chen om echt succesvol te zijn was zeer duidelijk: “Verkoop geen producten. Als u alleen maar over producten praat, bent u niet meer dan een verkoper. Concentreer u op
het vinden van nieuwe Business Builders en dupliceer de training door merken te verwisselen en
IBO's te leren hetzelfde te doen. Als u daadwerkelijk succes wilt behalen, denk er dan over na hoe
u mensen kunt helpen geld te verdienen via Sunrider."
Dr. Chen verbond drie kernboodschappen aan dit gedeelte van de bijeenkomst: 1. Verkoop niet,
2. Wees niet verlegen, 3. Heb het zelfvertrouwen en de passie om te slagen.
Hij introduceerde ook een nieuwe Sunrider Business Opportunity-presentatie en doorliep deze
in 10 - 15 minuten. Het doel was mensen te laten zien hoe snel en eenvoudig het is om iemand
anders de nieuwe presentatie te laten zien en Dr. Chen moedigde hen aan deze presentatie altijd
bij de hand te hebben op een tablet, smartphone of computer.
Dr. Chen liet de deelnemers geïnspireerd achter, vol van Sunrider, en iedereen had het over de
boodschap die met hen was gedeeld.
Wilt u graag een recept met Sunrider®-producten delen, e-mail dan naar:info@sunrider.co.uk.
Vermeld uw naam, land en Sunrider ID-nummer (als u dat heeft).
Als u dol bent op onze producten, zult u dol zijn op ons bedrijf! Neem contact op met uw plaatselijke Sunrider Independent
Business Owner om te leren hoe u eigenaar van een Sunrider-onderneming kunt worden en een fantastisch inkomen kunt verdienen.

Sunrider Europe Inc. • 38 Soho Square
Londen • W1D 3HB • Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@sunrider.co.uk
Tel: +44 (0)20 7121 9388

www.sunrider.com
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