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Eet gezond zonder giswerk en bereik uw ideale
gewicht met SLMsmart Meal Replacement
(maaltijdvervanger) voor gewichtsbeheersing van
Synergy, een zorgvuldig samengestelde shakemix
die u helpt uw gewicht te beheersen. Deze voedzame
chocoladeshake biedt uw lichaam slimme calorieën en

Energiemix

is zo lekker, dat u uitkijkt naar elke slok.

De gezonde koolhydraten en vetten in SLMsmart
Meal Replacement zijn strategisch samengesteld

VOORDELEN

om uw stofwisseling te voeden en u de energie te

> Levert een evenwichtige samenstelling van

geven die u nodig heeft. Maltodextrine, koolzaadolie

koolhydraten, vetten en eiwitten, die u op elk

en zonnebloemolie zijn slechts enkele van de

moment van de dag de juiste hoeveelheid energie

ingrediënten die u helpen bij het behoud van uw

geven

energieniveau, een gevuld gevoel te houden en uw

> Geeft u urenlang een gevuld gevoel

streefgewicht te bereiken.

> Bevat wei-, soja- en caseïne-eiwitten die het behoud
en de groei van spiermassa ondersteunen
> Bevat fructose, dat leidt tot een lagere stijging van

Vitamine- en mineralenmix
Omdat SLMsmart Meal Replacement essentiële

bloedsuiker ten opzichte van voedingsmiddelen met

voedingsstoffen bevat die deel uitmaken van een

sucrose of glucose

uitgebalanceerde maaltijd, waaronder kalk, ijzer,
kalium en B-vitaminen, kan het dienen als een

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

effectief alternatief voor uw normale ontbijt-, lunch-

Eiwitmix

of avondmaaltijd.

SLMsmart Meal Replacement bestaat uit drie
eiwitbronnen: wei, soja en caseïne. Eiwitten dragen

GEBRUIKSAANWIJZING

bij aan de groei en het behoud van spiermassa. De

Meng drie (3) afgeronde lepels met 420 ml melk of

aminozuren uit wei-eiwit worden vrijwel onmiddellijk

water (of een andere hoeveelheid water afhankelijk

na consumptie in het bloed opgenomen. Vervolgens

van persoonlijke smaak). De aanbevolen dosis

worden de aminozuren uit soja-eiwit, gevolgd door

niet overschrijden. Het is belangrijk om dagelijks

caseïne-eiwit opgenomen. Samen zorgen deze

voldoende vocht in te nemen. Dit product is uitsluitend

energierijke ingrediënten voor een gevuld gevoel en

bestemd voor gebruik als onderdeel van een

bent u klaar om de dag fris te beginnen.

energiebeperkt dieet. Andere levensmiddelen zijn
een noodzakelijk onderdeel van een dergelijk dieet.
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Bewaren op een koele, droge plaats, buiten het bereik

Zijn bepaalde ingrediënten van SLMsmart

van jonge kinderen.

Meal Replacement afkomstig van genetisch
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gemodificeerde organismen (GGO’s)?
VEELGESTELDE VRAGEN OVER SLMSMART

Alle ingrediënten in de SLMsmart Health Shake zijn

Kan ik dit product aan mijn kinderen geven?

GGO-vrij. Onder de EU-verordening inzake GGO-

De hoeveelheid voedingsstoffen in één shake

levensmiddelen en -diervoeders dient elk genetisch

zijn bedoeld om de voedingsbehoeften van een

gemodificeerd ingrediënt aangegeven te worden op

volwassene voor één maaltijd aan te vullen. Hoewel

het etiket van het product ter kennisgeving van de

dit product voor de meeste mensen veilig is, mag dit

consument. De afwezigheid van deze kennisgeving is

product niet worden toegediend aan kleine kinderen

een garantie voor onze klanten dat SLMsmart Meal

of personen die allergisch zijn of een intolerantie

Replacement van Synergy een GGO-vrij product is.

hebben voor ingrediënten van SLMsmart Meal
Replacement.

Is SLMsmart Meal Replacement glutenvrij?
Ja, SLMsmart Meal Replacement is glutenvrij. In de

Kan ik SLMsmart Meal Replacement mengen met iets

EG is gluten een wettelijk erkend voedselallergeen en

anders dan melk of water?

het is verplicht dat het duidelijk vermeld wordt op het

Ja. Melk en water kunnen indien gewenst vervangen

etiket van elk product dat gluten bevat.

worden door amandelmelk, sojamelk of andere
vloeistoffen. Voor de afwisseling kunt u ook vruchten,
bessen, cacaopoeder, en andere gezonde ingrediënten
toevoegen aan uw shake.
Waarom zit er fructose in SLMsmart Meal
Replacement?
Fructosekristal, ook bekend als vruchtensuiker, wordt
beschouwd als een laag glycemische zoetstof die de
smaak van de maaltijdvervangende shake verbetert,
en tegelijkertijd een positieve energiebron is.
Fructosekristal is niet hetzelfde als maïsstroop met
een hoog fructose gehalte.

