
SMARTMEAL
Fiksu valinta tulosten saamiseen. 
Tuotenro SY2273315
Annosta/pakkaus (810 g)

 

SmartMeal on vaniljanmakuinen ateriankorvikepirtelö, joka 

suorastaan pursuaa tärkeitä vitamiineja, kivennäisiä, kuitua ja 

aminohappoja. Lisäksi tuote sisältää 24 grammaa tehokasta 

proteiinia. Herkullinen SmartMeal on kätevä korvike tavalliselle 

ja kenties epäterveelliselle aterialle ja tukee hyvinvointia 

fiksusti. Tuote on vegaaninen ja ympäristöystävällinen, ja se on 

pakattu biopohjaiseen, petroleum-vapaaseen ja kierrätettävään 

pakkaukseen.

Terveellinen ravinto ja säännöllinen liikunta helpottavat 

painonhallintaa ja tukevat kehon ja mielen hyvinvointia.

OMINAISUUDET

• 24 vitamiinia ja kivennäistä

•  Annoksessa 24 grammaa proteiineja

•  Vegaaninen

•  Gluteeniton

•  Ei geenimuunneltuja ainesosia

•  Laadukas kuidun lähde

•  Ympäristöystävällinen pakkaus

HYÖDYT

Vegaanista proteiinia ja vitamiineja sisältävä SmartMeal

• tukee lihasmassan ylläpitoa

•  tukee aineenvaihdunnan energiantuotantoa 

•  auttaa vähentämään väsymystä

•  tukee immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

•  tukee normaalia homokysteiiniaineenvaihduntaa

•  tukee normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa

KÄYTTÖSUOSITUS

Sekoita 2 mitallista (54 g) jauhetta 400 ml:aan vettä. Ravista tai 

sekoita hyvin ja nauti heti.

SmartMeal: Ravitseva tuote on suunniteltu käytettäväksi 

aterioiden terveellisenä korvikkeena tai välipalana ruokahalun 

hillitsemiseksi. Korvaa yksi ateria päivässä SmartMeal Shake- 

tuotteella.

Liikunta ja asianmukainen ravinto ovat keskeinen osa painonhallintaa. Ole aina yhteydessä lääkäriin ennen 
painonhallintaohjelman aloittamista – etenkin, jos olet raskaana, imetät tai sinua hoidetaan tai on hoidettu 
terveydellisten vaivojen vuoksi.

Huom. Tämän luonnollisen tuotteen erien välillä voi esiintyä väri-, maku. ja sakeusvaihteluita.
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*Ennen ravintolisien käyttöä kannattaa aina olla yhteydessä lääkäriin. Tämä koskee etenkin raskaana olevia, imettäviä ja 
terveydellisistä vaivoista kärsiviä ihmisiä. Tuotetta ei ole tarkoitettu sairauden määrittämiseen, hoitamiseen tai ehkäisemiseen.
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Ainesosat: Herneproteiini, tapiokatärkkelys,
auringonkukkaöljyjauhe, kikherneproteiini-
isolaatti, tärkkelys, aromit, ortofosforihapon 
kalsiumsuolat, kaliumkloridi, sakeuttamisaineet
(guarkumi ja ksantaanikumi), riisiproteiini, 
täysjyväkvinoajauhe, ortofosforihapon 
magnesiumsuolat, kalsiumkarbonaatti,
natriumkloridi, magnesiumoksidi, makeutusaine 
(stevioliglykosidit), vitamiinit (askorbiinihappo, 
D-alfa-tokoferoli, foolihappo, nikotiiniamidi,
D-kalsiumpantotenaatti, retinyylipalmitaatti, 
syanokobalamiini, pyridoksiinihydrokloridi, 
kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini,
fyllokinoni, D-biotiini), multientsyymisekoitus 
(amylaasi, proteaasi, sellulaasi, lipaasi ja 
laktaasi), kromipikolinaatti, ferrofumaraatti,
sinkkisitraatti, maltodekstriini, kaliumjodaatti, 
mangaaniglukonaatti, natriumseleniitti, 
kupariglukonaatti.


