NAJWAŻNIEJSZY
POSIŁEK
Kto ma czas przygotowywać zbilansowane
śniadanie każdego poranka? Ty masz. Koktail
zastępujący posiłek SLMsmart sprawia, że

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA:
WWW.SLMSMART.COM

odżywianie się jest łatwe nawet kiedy masz mało
czasu. Picie na śniadanie bogatego w składniki
odżywcze koktajlu SLMsmart może pozwolić Ci
w dłuższym terminie oszczędzać czas. Zawarte

LEPSZE
ŚNIADANIE.
LEPSZY TY.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:

w nim 23 kluczowe witaminy i minerały, w tym
wapń, żelazo i biotyna, by wymienić tylko kilka z
nich, dają Ci energię, której potrzebujesz, by być
bardziej skutecznym we wszystkim co robisz.
Przysięgnij, że nigdy więcej nie zrezygnujesz
ze śniadania, a wówczas będziesz mógł
cieszyć się takimi oto korzyściami:
• Obniżona skłonność do przejadania się
• Łatwiejsza kontrola wagi
• Spożywanie witamin B6, B12 i C na
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śniadanie przyczynia się do zdrowszego,
bardziej wydajnego metabolizmu
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• Spożywanie na śniadanie fruktozy
pomaga regulować poziom cukru we krwi
wywołując niższy skok glukozowy we krwi
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w porównaniu do produktów spożywczych
zawierających sacharozę lub glukozę
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Zawarte w SLMsmart 23 kluczowe
witaminy i składniki odżywcze oraz 26
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gramów białek serwatkowych, sojowych
i kazeinowych łączą się w doskonałe
rozwiązanie śniadaniowe, abyś mógł osiągnąć
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swoje cele związane z kontrolą wagi.
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ZACZNIJ OD DZIŚ.
To Twój dzień, aby zrobić
krok w kierunku osiągnięcia
najlepszej wersji siebie.

zastępujący posiłek SLMsmart, aby uruchomić
dający energię metabolizm i zaspokoić swe
poranne łaknienie. Zastąpienie dwóch posiłków
w diecie niskoenergetycznej produktami
SLMsmart przyczynia się do utraty wagi.

Koktail zastępujący posiłek SLMsmart służący

Z każdym nowym dniem pojawia się tyle

kontroli wagi może pomóc Ci to osiągnąć. Ten

rzeczy, które chcemy osiągnąć, których chcemy

wyśmienity koktajl waniliowy pełen jest wysokiej

doświadczyć i dla których pragniemy żyć. Dlatego

jakości składników opracowanych, aby pomóc Ci

każdego ranka zadbanie o siebie samego powinno

osiągnąć Twoją docelową wagę. Niezależnie od

stanowić pierwszy punkt na Twojej liście rzeczy

tego, czy pragniesz zmienić swoje ciało, czy też

do zrobienia. Dzięki Koktalowi zastępującemu

utrzymać obecna wagę, istnieje plan SLMsmart,

posiłek SLMsmart możesz podbijać każdy dzień

który może doprowadzić Cię do zdrowszego życia.

z energią, która jest do tego niezbędna nie

Po prostu zamień śniadanie na koktail

rezygnując z cieszenia się dobrym zdrowiem.

KORZYŚCI
• Sprawia, że osiągnięcie Twojej idealnej wagi
staje się możliwe
• Dostarcza zrównoważonego spektrum
węglowodanów, białek i składników
odżywczych, takich jak witamina B12 i
witamina C, które dają Ci właściwą dawkę
energii o każdej porze dnia
• Zawiera białka serwatkowe, sojowe i
kazeinowe, wspomagające utrzymywanie i
budowę beztłuszczowej masy mięśniowej
• Daje Ci uczucie sytości na wiele godzin
• Zawiera fruktozę, która wywołuje mniejszy
skok poziomu glukozy we krwi w porównaniu
do produktów spożywczych zawierających
sacharozę lub glukozę
• Zastąpienie jednego posiłku dziennie w diecie
niskoenergetycznej produktem zastępującym
posiłek przyczynia się do utrzymania
właściwej wagi po schudnięciu

