
Koktajle Smart Food – to nowa, unikalna linia produktów 

żywności funkcjonalnej, która jest dodatkowym źródłem 

najważniejszych witamin oraz makro i mikropierwiast-

ków, jak również zawiera wysokiej jakości białko roślinne. 

Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących 

poprawić jakość swojego życia poprzez wykształcenie 

zdrowych nawyków oraz wzbogacenie swojej codziennej 

diety w wartościowe i niskokaloryczne produkty.

 Regulują przemianę materii (korzystnie wpływają na 

metabolizm energetyczny) – np.: wapń, kwas foliowy

 Przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu 

makroskładników odżywczych – cynk

 Przyczyniają się do mniejszego wzrostu poziomu 

glukozy we krwi w porównaniu z produktami 

słodzonymi cukrem - fruktoza zastosowana zamiast 

cukru

 Uzupełniają zasoby najważniejszych witamin

 Zaspokajają uczucie głodu 

Zawarte w preparatach składniki:



TWÓJ NIEZALEŻNY KONSULTANT VISION:

Imię i nazwisko:

Telefon: 

E-mail:

Kod konsultanta:

Skype:

Szczegółowe informacje o produktach Vision: www.vipgroup.net

Zdaniem naukowców, jednym z największych zagrożeń dla ludzkości 
jest obecnie nadwaga. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat łączna nadwa-
ga populacji światowej wzrosła trzykrotnie, osiągając zatrważający 
poziom. Z każdym rokiem problem zbyt dużej masy ciała dotyka coraz 
więcej osób na świecie.

Jedną z głównych przyczyn epidemii nadwagi jest zmiana sposobu 
odżywiania się współczesnego człowieka. W codziennej diecie wielu 
osób zaczęły bowiem dominować produkty przetworzone i konser-
wowe, jak również tłuszcze i węglowodany w nadmiernej ilości. Tryb 
odżywiania się staje się chaotyczny i niezbilansowany, co prowadzi do 
powstania niedoboru najważniejszych substancji odżywczych – wita-
min oraz makro i mikropierwiastków, które są niezbędne nie tylko do 
zapewnienia prawidłowej pracy organizmu, ale również skutecznej 
utylizacji tłuszczów. Drugim istotnym czynnikiem powodującym nad-
wagę jest siedzący tryb życia.

Ekskluzywne i opracowane specjalnie dla firmy Vision formuły odży-
wczych koktajli Smart Food – Chocolate Shake oraz Vanilla Shake 
pomogą Ci przestrzegać zdrowego trybu odżywiania się i odpowied-
nio planować swoją codzienną dietę, bez konieczności sięgania po fast 
food i bez szkody dla organizmu. Skład unikalnych koktajli Smart Food 
jest źródłem wapnia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
układu trawiennego (enzymów trawiennych). Jednocześnie zawierają 
one mało tłuszczu a dużo białka.

Linia koktajli Smart Food – to rewolucyjny przełom w dziedzinie 
zdrowej żywności. Koktajle mogą być stosowane jako doskonały 
przerywnik pomiędzy głównymi posiłkami oraz przed treningiem. 
Zaspokajają uczucie głodu, ich składniki regulują przemianę materii, 
pozwalają skorygować codzienną dietę oraz ułatwiają kontrolę masy 
ciała. Koktajle Smart Food będą wspomagać  tych, którzy chcą pozbyć 
się zbędnych kilogramów lub stosują diety odchudzające, jak również 
dla osób dbających o poziom cukru we krwi.

Koktajle Smart Food pozwolą Ci prowadzić aktywny tryb życia oraz 
poczuć pełnię sił i energii!


