
LUNARICH:
WAAR INNOVATIE 
EN KANSEN ELKAAR 
ONTMOETEN



DE INNOVATIE
Een nieuwe dimensie in welzijn
Elke cel in jouw lichaam, van je hersenen tot aan je nagels, bevat dezelfde DNA  
oftewel genoom. Dus, wat laat verschillende cellen, verschillende functies uit- 
oefenen? Het antwoord is te vinden in jouw epigenoom, een hoger niveau  
van complexiteit binnen de cel. Het epigenoom bestaat uit DNA-verpakkings-
materiaal en werkt als een serie genetische schakelaars, door het genoom 
signalen te geven welke genen aan en uit moeten worden gezet. Het bepaalt 
ook de cel functie en hoe goed elke cel zijn functie uitoefent. Het maken van de 
juiste keuzes zoals een gezond dieet en lichaamsbeweging, schakelen gezonde 
genen in en ongezonde genen uit. Terwijl foute keuzes juist het tegenoverge-
stelde doen. Dit kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten.

De ultieme ontdekking
De sojapeptide lunasine is het eerste voedingsingrediënt waarvan bekend is 
dat het de genexpressie beïnvloedt en een optimale gezondheid op epigene-
tisch niveau bevordert. Meer dan 50 gepubliceerde onderzoeken bevestigen 
steeds weer dat deze sojapeptide, de celgezondheid kan ondersteunen. Wat 
vervolgens tot de volgende voordelen kan leiden:

• Cholesterol Management

• Vermindering van ontstekingen

• Meer voordeel uit antioxidanten

• Verhoogde immuniteit

• Verbeterde cellulaire gezondheid

• En de lijst blijft maar groeien…. 

Een voedingskundige doorbraak
Het gepatenteerde LunaRich van Reliv is het enige voedingsingrediënt die de 
kracht van lunasine volledig omarmd.

1. Bron:  GGO-loze sojabonen met de hoogste concentratie lunasine

2. Proces: Gepatenteerde productietechnologieën die de bio-activiteit van  
 lunasine behouden

3.  Product: Maximum lunasine gehalte voor maximaal resultaat en een  
productlijn die nergens anders verkrijgbaar is. 

DE RELIV LUNARICH KANS

Wie jij bent staat zowel met 
pen als met potlood opge-
schreven. Wat met pen staat 
geschreven kan je niet ver-
anderen. Dat is je DNA. Wat 
met potlood staat geschre-
ven kan je echter wel veran-
deren. Dat is epigenetica.



DE KANS
Waarom Reliv? 
Reliv is een handelsonderneming die in ruim 25 jaar een solide 
reputatie heeft opgebouwd. In 2013 verwierf Reliv de exclu-
sieve rechten tot de lunasine die gebruikt wordt in LunaRich. 
Reliv biedt je daarom 2 voordelen: een bedrijf met een bewezen 
reputatie én de allernieuwste technologieën. Lunasine komt van 
nature voor in zaaddragende planten, maar geen enkel ander 
product op de markt biedt de concentratie, kracht en bio- 
beschikbaarheid van lunasine die in de buurt komt van LunaRich. 
Reliv ligt mijlenver voor op de concurrentie in het benutten van 
de potentie van deze superfood.

Waarom nu? 
Epigenetica begint ingeburgerd te raken als wetenschap en 
voedingskundige epigenetica zal spoedig volgen. In een tijdperk 
waarin preventieve gezondheidszorg een explosieve groei maakt, 
zal het idee dat je door voeding je DNA kunt helpen sturen, veel 
mensen aanspreken. Er zijn geen andere producten die beter op 
deze marktbehoefte inspelen dan de productenlijn van Reliv.

Waarom ik?
Reliv biedt je een eenvoudige en bewezen mogelijkheid om te 
ondernemen, of het nu voor een aanvullend inkomen is of als 
een compleet nieuwe carrière.

• Unieke, bewezen producten

• Doelgroep: iedereen

• Lage opstartkosten

• Geld terug-garantie

• Geheel verzorgde productie, marketing, distributie, klantenser-
vice en meer

• Succesvolle Reliv Distributeurs die er belang bij hebben om je 
te helpen slagen.

De mogelijkheid om voor de rest van je leven extra inkomen te 
verdienen.
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don’t just live. reliv.

DIT IS JOUW MOMENT.
De medische wetenschap zou wel-
eens radicaal kunnen veranderen 
door dit epigenetisch perspectief over 
het tot stand komen van ziektes – 
waardoor onze gezondheidszorg zal 
gaan verschuiven van behandeling 
naar preventie.

Randy Jirtle, Ph.D. 
Epigenetica Laboratorium, Duke Universiteit

Geen enkel ander bedrijf is zo voor-
uitstrevend op het gebied van voe-
dingskundige epigenetica als 
Reliv. We zitten middenin een voe-
dingsrevolutie en we zijn allemaal 
getuigen.

Alfredo Galvez, Ph.D. 
Center of Excellence in 
Nutritional Genomics, UC Davis

Innovatie is het specifieke instrument 
van ondernemerschap. Het geeft een 
nieuwe hoedanigheid aan middelen 
zodat rijkdom gecreëerd kan worden.

Peter F. Drucker  
Auteur, Opvoeder en  
“De man die management uitvond”

De Onafhankelijke Reliv Distributeur in jouw regio is:


