
SLMSMART  
NADOMESTEK 
OBROKA 

Ne sprašujte se več glede zdravega prehranjevanja in 
dosežite svojo idealno težo s Synergyjevim SLMsmart 
nadomestkom obroka za uravnavanje telesne teže, 
previdno izdelano mešanico za shake, ki vam bo 
pomagala pri uravnavanju telesne teže. Ta hranljiv 
čokolade shake vašemu telesu nudi pametne kalorije 
in je tako okusen, da se boste veselili vsakega požirka.

KORISTI
> Ponuja uravnoteženo paleto ogljikovih hidratov, 

maščob in proteinov, ki vas čez dan oskrbijo s pravo 
mero energije.

> Ohranja občutek sitosti več ur. 
> Vsebuje sirotko, sojo in protein kazein, ki podpirajo 

vzdrževanje in rast vitke mišične mase.
> V primerjavi s hrano, ki vsebuje saharozo in glukozo, 

ta izdelek vsebuje fruktozo, ki znižuje raven glukoze 
v krvi. 

KLJUČNE SESTAVINE
Mešanica proteinov
SLMsmart nadomestek obroka vključuje tri vrste 
proteinov: sirotko, sojo in kazein. Proteini pripomorejo 
k rasti in  vzdrževanju mišične mase. Amino kisline iz 
proteina sirotke se pojavijo v krvi skoraj nemudoma 
po zaužitju.  Nato se pojavijo amino kisline sojinega 
proteina, za njimi pa protein kazein. Zaradi teh močnih 
sestavin bo vaše telo zadovoljno in pripravljeni se 
boste soočiti z dnevom. 

Energijska mešanica
Zdravi ogljikovi hidrati in maščobe, ki jih najdete 

v SLMsmart nadomestku obroka so bili strateško 
izoblikovani, da bi vašemu metabolizmu nudili moč  
in vam dali energijo, ki jo zahtevajo življenjski izzivi.   
Maltodekstrin, olje oljčne repice in sončnično olje so le 
nekatere od sestavin, ki vam bodo pomagale ohraniti 
vašo energijo, zadovoljstvo in doseči želeno težo.

Mešanica vitaminov in mineralov
Ker SLMsmart nadomestek obroka vsebuje osnovna 
hranila, ki jih najdemo v uravnoteženem obroku, 
vključno s kalcijem, železom, potasijem in vitamini 
B, lahko deluje kot učinkovit nadomestek vašega 
običajnega zajtrka, kosila ali večerje.

NAVODILO ZA UPORABO
Zmešajte tri (3) merice v 240ml mleka ali vode (ali 
drugo količino vode, odvisno od željenega okusa).  Ne 
prekoračite priporočene mere. Pomembno je, da vsak 
dan spijete zadosti tekočine. Ta izdelek uporabljajte 
le kot del omejene energijske diete. Tudi druga živila 
bi morala biti sestavni del takšne diete. Shranjujte v 
hladnem, suhem prostoru in  zunaj dosega otrok.   

POGOSTA VPRAŠANJA
Ali ta izdelek lahko dam svojim otrokom?
Hranilne snovi, ki jih vsebuje ena porcija tega shakea, 
naj bi zadoščale hranilnim potrebam odraslega človeka 

1 COLORg
PMS 299

COLORS PRIMARY LOGO SECONDARY MARK

4 COLORg
CMYK (77, 11, 0, 0)

1 COLORg
PMS COOL GRAY 6

4 COLORg
CMYK (0, 0, 0, 35)

1 COLORg
BLACK

1 COLORg
WHITE



za en obrok. Medtem, ko je izdelek varen za večino 
ljudi, se ga ne bi smelo dajati novorojenčkom ali 
posameznikom, ki so alergični na katero koli sestavino, 
ki jo vsebuje SLMsmart nadomestek obroka.

Ali lahko SLMsmart nadomestek obroka zmešam s 
čim drugim poleg mleka ali vode?
Da. Z mandeljevim mlekom, s sojinim mlekom oziroma 
z drugimi želenimi tekočinami. Vašemu shakeu se 
lahko doda tudi sadje, kakav v prahu in druge zdrave 
sestavine.

Zakaj je v SLMsmart nadomestku obroka fruktoza?
Kristalina fruktoza,  poznana tudi kot sadni sladkor, 
velja za sladilo z nizkim glikemičnim indeksom in 
izboljša okus shakea, obenem pa nudi koristen vir 
energije. Kristaline fruktoze ne bi smeli zamenjati z 
visoko fruktoznim koruznim sladkorjem.

Ali SLMsmart nadomestek obroka vsebuje sestavine, 
ki izvirajo iz gensko modificiranih organizmov 
(GMO)?
Nobena od sestavin v SLMsmart Health Shakeu ni 
GMO porekla.  V kolikor izdelki vsebujejo gensko 
modificirane sestavine, morajo biti kot informacija 
potrošnikom, po predpisih EU glede  GMO hrane 
in krme, navedene na nalepkah  izdelkov.  Če tega 
obvestila na nalepki ni, to našim kupcem zagotavlja, 
da Synergy SLMsmart nadomestek obroka ni GMO 
izdelek.

Ali SLMsmart nadomestek obroka vsebuje gluten?
Ne, SLMsmart nadomestek obroka ne vsebuje glutena. 
V Evropski Uniji gluten velja za alergen in ga je kot 
takega potrebno jasno navesti na nalepki izdelka, ki ga 
vsebuje.
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