
SLMSMART  
NÁHRADA STRAVY  

Již nepochybujte o správném stravování a dosáhněte 
své ideální hmotnosti díky náhradě stravy SLMsmart 
od společnosti Synergy pro kontrolu hmotnosti. 
Jde o pečlivě namíchaný koktejl, který vám pomůže 
regulovat hmotnost.Tento čokoládová koktejl bohatý 
na živiny zásobuje vaše tělo inteligentními kaloriemi a 
je tak vynikající, že se budete těšit na každý doušek.  

VÝHODY
> Poskytuje vyváženou řadu sacharidů, tuků a bílkovin, 

které vám kdykoli během dne dodají správné 
množství energie

> Udržuje pocit plnosti po dobu několika hodin 
> Obsahuje syrovátku, sóju a kaseinové bílkoviny, 

které podporují udržení a růst svalové hmoty
> Obsahuje fruktózu, což vede k nižšímu růstu glukózy 

v krvi v porovnání s potravinami obsahujícími 
sacharózu nebo glukózu

KLÍČOVÉ SLOŽKY
Směs bílkovin
Náhrada stravy SLMsmart nabízí tři zdroje bílkovin: 
syrovátku, sóju a kasein.Proteiny přispívají k 
růstu a udržování svalové hmoty.Aminokyseliny 
ze syrovátkových bílkovin se v krvi objeví téměř 
okamžitě po požití.Dále se v ní objeví sójové bílkovinné 
aminokyseliny následované kaseinovými bílkovinami.
Společně tyto energií nabité složky zanechají vaše 
tělo plné spokojenosti a připravené na další den. 

Energetická směs
Zdravé sacharidy a tuky obsažené v náhradě stravy 
SLMsmart byly strategicky sestaveny tak, aby 
podporovaly váš metabolismus a dodávaly vám 

energii, kterou si životní úkoly vyžadují.Maltodextrin, 
řepkový olej a slunečnicový olej jsou jen některé ze 
složek, které vám pomohou udržovat vaše energetické 
hladiny, zachovat pocit spokojenosti a dosáhnout 
cílové hmotnosti.

Směs vitamínů a minerálů
Vzhledem k tomu, že náhrada stravy SLMsmart 
obsahuje důležité živiny, které lze najít ve vyvážené 
stravě, včetně vápníku, železa, draslíku a vitamínů 
skupiny B, je schopna působit jako efektivní 
alternativa normální snídaně, oběda nebo večeře.

NÁVOD K POUŽITÍ
Smíchejte tři (3) plné odměrky se 420 ml mléka 
nebo vody (nebo jiným množstvím vody podle vlastní 
chuti).Nepřekračujte doporučené dávkování.Je 
důležité zachovat dostatečný denní příjem tekutin.
Tento výrobek je určen k použití pouze jako součást 
nízkoenergetické výživy.Součástí této výživy by měly 
být další potraviny.Skladujte na chladném, suchém 
místě mimo dosah malých dětí.   

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Mohu dát tento výrobek svým dětem?
Hladiny živin uvedené v jedné porci tohoto koktejlu 
jsou určeny k doplnění nutriční potřeby dospělého 
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člověka místo jednoho denního jídla.I když je tento 
výrobek pro většinu lidí bezpečný, neměl by být 
podáván dětem nebo osobám, které jsou alergické 
na jakoukoli z přísad obsažených v náhradě stravy 
SLMsmart nebo takové přísady dobře nesnáší.

Může se smíchat náhrada stravy SLMsmart s něčím 
jiným než s mlékem nebo vodou?
Ano. Podle chuti lze použít mandlové mléko, sójové 
mléko nebo jiné tekutiny.Do koktejlu lze také jako 
obohacení přidat ovoce, bobulovité plody, kakao a jiné 
zdravé látky.

Proč je v náhradě stravy SLMsmart fruktóza?
Krystalická fruktóza, taktéž známá jako ovocný 
cukr, je považována za nízkoglykemické sladidlo 
a zlepšuje chuť koktejlu, současně také poskytuje 
příznivý zdroj energie.Krystalická fruktóza by neměla 
být zaměňována s kukuřičným sirupem s vysokým 
obsahem fruktózy.

Existují v náhradě stravy SLMsmart nějaké doplňky 
pocházející z geneticky modifikovaných organismů 
(GMO)?
Všechny přísady v zdravotním koktejlu SLMsmart 
byly ověřeny jako přísady nepocházející z GMO.Pro 
informaci spotřebitele musí být každá geneticky 
modifikovaná složka uvedená na etiketě výrobku 

podle nařízení EU o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech.Absence tohoto oznámení 
ujišťuje naše zákazníky o tom, že náhrada stravy 
SLMsmart od společnosti Synergy je výrobkem 
neobsahujícím GMO.

Je pravda, že SLMsmart náhrada stravy neobsahuje 
lepek?
Ano, SLMsmart náhrada stravy neobsahuje lepek. 
V Evropské Unii je lepek považován za legální 
potravinový alergen a existuje povinné označování  pro 
všechny obsahující lepek výrobky.
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