
SLMSMART 
KOKTAIL 
ZASTĘPUJĄCY 
POSIŁEK  

Przestań zgadywać, co jest właściwe do jedzenia i 
uzyskaj idealną wagę dzięki koktailowi SLMsmart 
firmy Synergy, dzięki któremu możesz kontrolować 
masę ciała.  Starannie dobrana mieszanka koktajlu 
pomaga kontrolować wagę.  Pełen składników 
odżywczych koktajl czekoladowy dostarcza 
organizmowi inteligentnych kalorii i jest tak pyszny, że 
z niecierpliwością będziesz czekać na każdy łyk. 

KORZYŚCI
> Zapewnia zrównoważony skład węglowodanów, 

tłuszczów i białek, które dają odpowiednią ilość 
energii o każdej porze dnia

> Zapewnia sytość na wiele godzin 
> Zawiera białka serwatki, kazeiny i soi, które 

wspierają utrzymanie i rozwój beztłuszczowej masy 
mięśniowej

> Zawiera fruktozę, co prowadzi do obniżenia stężenia 
glukozy we krwi w porównaniu do produktów 
spożywczych zawierających sacharozę lub glukozę

> Słodzony glikozydami stewiolowymi, które 
występują naturalnie w liściach stewii

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI
Mieszanka białek
SLMsmart koktail zastępujący posiłek składa się z 
trzech źródeł białka: serwatki, kazeiny i soi.  Białka 
przyczyniają się do rozwoju i utrzymania masy 
mięśniowej.  Aminokwasy z białka serwatki pojawiają 
się we krwi niemal natychmiast po spożyciu.  Tuż po 

aminokwasach białka sojowego pojawia się białko 
kazeiny.  Wszystkie te składniki zostaną wydalone z 
organizmu gotowego na codzienną walkę. 

Mieszanka energii
Zdrowe węglowodany i tłuszcze w koktailu SLMsmart 
zostały strategicznie dobrane, aby wzmacniać 
metabolizm i dawać energię, tak potrzebną do życia.  
Maltodekstryna, olej rzepakowy i słonecznikowy to 
tylko niektóre ze składników, które pomogą utrzymać 
poziom energii, być zadowolonym i uzyskać docelową 
wagę.

Mieszanka witamin i minerałów
Ponieważ SLMsmart koktail zastępujący posiłek 
zawiera niezbędne składniki odżywcze znajdujące się 
w zrównoważonych posiłkach, w tym wapń, żelazo, 
potas i witaminy z grupy B, jest on w stanie działać 
jako skuteczny substytut normalnego śniadania, 
obiadu lub kolacji.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszaj trzy (3) zaokrąglone miarki dostępne w 
tubie z 420 ml wody lub mleka (lub innej ilości wody, w 
zależności od indywidualnych preferencji smakowych).  
Nie przekraczaj zalecanej dawki.  Musisz pamiętać o 
ważnej rzeczy - codziennie przyjmuj odpowiednią ilość 
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płynów.  Produkt należy stosować tylko jako element 
diety o obniżonej energetyczności.  Taka dieta wymaga 
przyjmowania innej żywności.  Przechowywać w 
chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla małych 
dzieci.   

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Czy mogę podawać ten produkt dzieciom?
Poziom składników odżywczych dostarczanych 
w jednej porcji koktajlu ma uzupełniać potrzeby 
żywieniowe dorosłych jednego posiłku.  Produkt jest 
bezpieczny dla większości ludzi, jednak nie należy 
go podawać niemowlętom, osobom uczulonym lub 
nie tolerującym jednego ze składników zawartych w 
koktailu SLMsmart.

Czy można mieszać koktail SLMsmart w czymś innym 
niż mleko lub woda?
Tak.  Mleko migdałowe, sojowe i inne płyny mogą 
je zastąpić.  Owoce, jagody, kakao w proszku i inne 
zdrowe składniki mogą być dodawane, aby urozmaicać 
koktajle.

Dlaczego koktail SLMsmart zawiera fruktozę?
Krystaliczna fruktoza, znana również jako cukier 
owocowy, jest uważana za czynnik słodzący o niskim 
indeksie glikemicznym i poprawia smak koktajlu 
SLMsmart, zapewniając jednocześnie korzystne 

źródło energii.  Krystalicznej fruktozy nie należy mylić 
z bogatym we fruktozę syrop kukurydziany.

Czy w SLMsmart koktail zastępujący posiłek 
są jakieś składniki pochodzące z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO)?
Wszystkie składniki w SLMsmart zostały sprawdzone 
pod kątem braku GMO.  Dla informacji konsumentów, 
na mocy rozporządzenia UE w sprawie GMO w 
żywności i paszach, każdy genetycznie zmodyfikowany 
składnik musi być podany na etykiecie produktu.  Brak 
takiego powiadomienia gwarantuje naszym klientom, 
że koktail Synergy SLMsmart jest produktem 
niezawierającym GMO.

Czy Koktajl Zastępujący Posiłek SLMsmart zawiera 
gluten?
Nie, Koktajl Zastępujący Posiłek SLMsmart nie 
zawiera glutenu. W UE gluten uznawany jest za 
prawnie dopuszczalny alergen spożywczy, dlatego 
wymaga się, aby w przypadku każdego produktu 
zawierającego gluten jego zawartość była wyraźnie 
zaznaczona na etykiecie.
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