Veškerá vyvážená výživa běžného zdravého jídla
v jednom lahodném koktejlu s méně než

250 kaloriemi!

Čokoládový SuperShake1

Vanilkový SuperShake1

238 kcal
7,8 g tuky (z toho nasycené mastné
kyseliny 3,2 g)
17,9 g sacharidy
14,2 g cukry
6,7 g vláknina
20,7 g bílkoviny rostlinného původu
1,04 g sůl
Slazené stévií, přírodním rostlinným sladidlem
Esenciální mastné kyseliny, kyselina linolová
ze slunečnicového oleje
23 základních vitamínů a minerálních látek
inspirované severskou stravou

239 kcal
7,8 g tuky (z toho nasycené mastné
kyseliny 3,1 g)
18,2 g sacharidy
14,2 g cukry
7,0 g vláknina
20,6 g bílkoviny rostlinného původu
0,94 g sůl
Slazené stévií, přírodním rostlinným sladidlem
Esenciální mastné kyseliny, kyselina linolová
ze slunečnicového oleje
23 základních vitamínů a minerálních látek
inspirované severskou stravou

Nový vyvážený
způsob hubnutí
a kontroly hmotnosti!

1
Informace o výživové hodnotě pro přípravu varianty se sójovým mlékem. Je také možné připravit koktejl s kravským mlékem,
abyste zachovali kritéria pro klasifikaci jako náhrady jídla.

BEZ LEPKU

S certifikátem Vegan
Society. Vhodné
jako veganská /
vegetariánská strava při
konzumaci se sójovým
mlékem.

SuperShaky jsou vyvážená
jídla vyvinutá pro bezpečnou,
přehlednou a účinnou kontrolu
příjmu kalorií.

Vhodné pro
bezlepkové diety.

Obsahuje slunečnicový olej,
zdravý zdroj tuků, který
poskytuje tělu esenciální
mastnou kyselinu - kyselinu
linolovou.

Obsahuje až
7 g vlákniny
z přírodních zdrojů.

BEZ GMO
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Obsahuje stévii - přírodní
rostlinné sladidlo a alternativu
cukru s nulovým počtem kalorií.
Složení neobsahuje umělá
sladidla ani přidané cukry***.

***SuperShake na regulaci hmotnosti v prášku neobsahuje
žádné přidané cukry. Kravské mléko obsahuje přirozeně se
vyskytující cukry. Sójové mléko může obsahovat přidané cukry.

 43271 Vanilkový SuperShake na
regulaci hmotnosti - náhrada stravy

Nový produkt, nové řešení!

 38890 Čokoládový
SuperShake na regulaci
hmotnosti - náhrada stravy

Chcete se zdravěji stravovat?
Chcete shodit nadbytečné kilogramy?
Nestíháte se zdravě stravovat?
Nevíte, jak se zdravě stravovat?
Máte neustále chuť na něco sladkého?
Hledáte dlouhotrvající řešení bez jojo efektu?
Pokud jste odpověděli ano, jste na správné
adrese. Můžete změnit svůj život bez
radikálních změn - a stačí tak málo!.

Naším řešením je nový SuperShake!
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Receptura, která vám zaručí úspěch!
Vysoce kvalitní složení je inspirováno severskou
stravou a vyvinuto na vědeckém základě, aby
vám pomohlo snadno dosáhnout ideální váhy a
udržet si ji.
Vysoký obsah bílkovin
Bílkoviny z hrachu a bobu jsou dvě ekologicky
udržitelné rostlinné bílkoviny, které se běžně
vyskytují v severské stravě. Jsou velmi zdravé a
podporují celkovou fyzickou pohodu.

Hmotnost je jedním z největších zdravotních problémů
dospělých na celém světě. Nadměrná hmotnost a rizika, která
s sebou přináší, ovlivňují zdraví milionů lidí. Právě teď je ten
správný čas zaměřit se na zdraví a pohodu - převzít kontrolu
a užít si celý život tak, abyste se cítili a vypadali co nejlépe.
Jsme hrdí na to, že můžeme představit produkt založený
na vědě a vyvinutý odborníky na výživu tak, aby bezpečně
vyhovoval vašim stravovacím potřebám a zároveň úspěšně
zvládl vaše cíle týkající se hmotnosti.
Vědecky vyvinuty tak, aby přinesly pocit nasycení
•

SuperShaky představují perfektně nutričně vyvážené jídlo
s přírodními ingrediencemi na rostlinné bázi. Každá porce
je bohatá na živiny, obsahuje vysoký podíl bílkovin a vlákniny,
zdravé tuky a 23 základních vitamínů a minerálních látek.
Jsou vyvinuty tak, aby vám dodaly trvalou energii během
dne a zahnaly pocit hladu.

•

Tyto SuperShaky vycházejí z přesvědčení, že je důležité spojit
zdravou stravu, fyzickou aktivitu, spánek a zvládání stresu; to
vše vede ke zdravé a udržitelné regulaci hmotnosti. Vědomí,
že pomáháte naplňovat své každodenní výživové potřeby
díky praktickému a chutnému koktejlu vám pomůže méně
se soustředit na diety a více si užívat každý den.

•

Chcete-li redukovat hmotnost, nahraďte SuperShakem 2 hlavní
jídla. Pro udržení aktuální váhy nahraďte SuperShakem 1 hlavní
jídlo. A jak dlouho to trvá? Během 12 týdnů se vašemu tělu podaří
shodit nadbytečné kilogramy a centimetry z obvodu pasu.

• Bílkoviny podporují sytost a pomáhají udržovat svalovou hmotu a sílu.
• Strava bohatá na bílkoviny spolu s cvičením může napomáhat syntéze svalů,
zvýšit sílu a podpořit úbytek tuku - což může být obzvláště důležité při dietě
nebo udržování výsledků hubnutí.
Vláknina
Receptura SuperShaku má vysoký obsah vlákniny z přírodních zdrojů, jako je vláknina z
bobu, rozpustná vláknina z maltodextrinu a inulin - prebiotická vláknina z kořene čekanky.
• Vláknina pomáhá při trávení a dodává vám pocit sytosti.
• Strava s vysokým obsahem vlákniny přispívá ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob,
cukrovky typu 2 a určitých druhů rakoviny.
Vitamíny a minerální látky
SuperShaky poskytují 23 základních vitamínů a minerálních látek, které prokazatelně
podporují metabolismus, mozek, zrak, kosti a celkovou pohodu.
Tyto základní doplňky stravy pomáhají:
•
•
•
•

• chránit buňky před oxidačním stresem
• snižovat únavu
• podporovat imunitu
• podporovat energii a metabolismus.

Použití:
Smíchejte jednu porci (25 g) koktejlu s 250 ml 1,5% kravského
mléka nebo smíchejte s 310 ml sójového mléka** pro veganskou
variantu * - a vychutnejte si to!
*Veganská / bezmléčná varianta při konzumaci se sójovým mlékem.
**Jako alternativu ke kravskému mléku je důležité použít sójové mléko. Sója je kompletní protein a obsahuje všechny
esenciální aminokyseliny, které tělo potřebuje pro růst a obnovu. Jiná mléka na rostlinné bázi (mandlové, kokosové,
rýžové, ovesné) jsou méně vhodná vzhledem ke svému složení. Jejich obsah bílkovin je například mnohem nižší než
v kravském nebo sojovém mléce. Nesplňují potřebná kritéria, aby mohla být klasifikována jako náhrada stravy.
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