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For mer informasjon, kontakt:
BEDRE 
FROKOST.
BEDRE FOR 
DEG.
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Hvem har tid til å lage en velbalansert frokost 

hver morgen? Du har. Meal Replacement gjør 

riktig ernæring enkelt, også når du har dårlig tid. 

Å drikke den næringsrike SLMsmart til frokost 

kan på lang sikt gi deg mer tid. Den inneholder 

23 viktige vitaminer og mineraler, blant annet 

kalsium, jern og biotin, som gir deg den energien 

du trenger for å bli mer effektiv i alt du gjør.

Lov deg selv aldri å hoppe over frokosten 

mer, så kan du oppnå disse fordelene:

• Mindre trang til å overspise

• Enklere vektkontroll

• Inntak av vitaminene B6, B12 og C til frokost 

bidrar til en sunn og effektiv forbrenning

• Inntak av fruktose til frokost hjelper til med 

å regulere blodsukkernivået, fordi det gir 

langsommere stigning av blodsukkeret enn 

mat som inneholder sukrose og glukose

Meal Replacements 23 viktige vitaminer 

og næringsstoffer, pluss 26 gram myse, 

soya- og kaseinproteiner, er til sammen 

den perfekte frokost som hjelper deg med 

å beholde eller oppnå ønsket vekt. 

DET 
VIKTIGSTE 
MÅLTIDET
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Det er dagen for å 
ta et skritt nærmere 
ditt beste jeg. 

SLMsmart Meal Replacement for vektkontroll kan 

føre deg dit. Denne deilige drikken er fullpakket 

av ingredienser av høy kvalitet, som er utviklet 

for å hjelpe deg med å beholde ønsket vekt. 

Uansett om du ønsker å forvandle kroppen din 

eller å beholde den vekten du har, finnes det en 

SLMsmart-plan som kan lede deg til et friskere liv. 

Du erstatter ganske enkelt frokosten med 

Meal Replacement for å sette i gang en 

energigivende forbrenning og stille morgensulten. 

Dersom du har et energibegrenset kosthold 

og erstatter to daglige måltider med Meal 

Replacement, bidrar det til vekttap. 

Hver eneste dag er det så mye å oppnå, oppleve 

og leve for. Derfor bør første punkt på listen over 

morgenens gjøremål, være å ta vare på deg selv. 

Med Meal Replacement kan du møte dagen med 

den energien du trenger, uten å ofre helsen din.

START I DAG.

FORDELER

• Idealvekten din blir et oppnåelig mål

• Gir et balansert inntak av karbohydrater, 

proteiner og næringsstoffer, f.eks. vitamin 

B12 og vitamin C, som gir deg riktig 

mengde energi når som helst på dagen

• Inneholder myse-, soya- og 

kaseinproteiner som sørger for 

opprettholdelse og vekst av mager 

muskelmasse

• Gir metthetsfølelse i flere timer 

• Inneholder fruktose, som gir langsommere 

stigning av blodsukkeret enn mat som 

inneholder sukrose eller glukose 

• Når du har et energibegrenset kosthold 

og erstatter ett daglig måltid med Meal 

Replacement, bidrar det å opprettholder 

vekten etter et vekttap
SLMsmart måltidserstatning finnes med

sjokolade- og vaniljesmak.


