
VITALITE SUNBAR 
 
 
Dit is een vetarme reep die bijna een maaltijd kan vervangen.  
Een Vitalite Sunbar weegt ca. 30 gram en is verpakt in een 
beschermende, vershoudende folie. 
De Vitalite Sunbar heeft een zachte substantie die heerlijk in de 
mond uit elkaar valt.  
De reep is een samenstelling van Nuplus en in water oplosbare 
vezels en niet oplosbare vezels (in totaal 8 verschillende 
soorten), extra fruit en plantaardige eiwitten. Er zijn twee smaken, 
fruit en choco. De reep met fruitsmaak is door de vele soorten fruit fris en 
zoet. De chocoreep bevat cacao zonder het vet en is door de 
toegevoegde kersen toch sappig en smeuïg. 
Van belang is om de Vitalite Sunbar met ten minste 1 glas vocht te 
gebruiken. Dit ten behoeve van een betere opname en verwerking in 
maag en darmen.  
 
Vezels zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de spijsvertering. Vezels reinigen en 
stimuleren de darmen en helpen zo bij een goede vertering, doorstroming en stoelgang. Ook 
worden de vezels in de darmen door verschillende enzymen bewerkt waardoor allerlei 
stoffen gevormd worden die van belang zijn voor het immuunsysteem. Ons dagelijks dieet 
heeft vaak een tekort aan volwaardige vezels. 
De Vitalite Sunbar is hier een supergezond antwoord op. Het reepje bevat maar liefst 4 gram 
vezels, dat is één achtste van onze dagelijkse behoefte en gelijk aan 11 wortelen of 17 
bananen of 13 tomaten of 12 sinaasappels of 4 kroppen sla! Ze zijn verkrijgbaar per 30 
stuks.  
 
De meest waargenomen effecten: 
 

 meer energie door de Nuplus kruiden  
 verminderde opname van vet uit de voeding  
 verbeterde stoelgang door beter functioneren van de darmen  
 een soepel en regelmatig functionerende spijsvertering  
 minder behoefte aan ander voedsel  
 gewichtsverlies, vetverlies.  

 
 
Ingrediënten: 
 
Soja-eiwit, appelsapconcentraat, vlozaad, cacao, frambozen, glycerine, macadamia noten, 
lychees, Chinese aspergewortel, coixvrucht, sojaolie, tarwekiemolie, tocoferolie, vitamine E.  
 
 
Gebruik:  
 
Neem één of meer Vitalite Sunbars per dag, samen met ten minste 1 grote glas water of 
thee, zoals Calli of Fortune Delight, of een ander vocht. 


