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D E SC R IE R E
Tot mai des suntem prinși într-un ritm frenetic și stresant în viața de zi cu zi, încât
nu mai acordăm atenția și timpul necesare alimentației corecte și pentru a rămâne
în formă, făcând ca multe persoane să aibă o greutate corporală foarte ridicată.
Pentru a obține o combinație excelentă de nutrienți este necesară o dietă
echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale, lactate și pește; cu toate acestea,
multe persoane au un regim alimentar neadecvat și incapabil să furnizeze un aport
zilnic ideal de substanțe nutritive.
Din această cauză am creat SNEP PLUS, înlocuitorul de masă care ajută la slăbit și a
rămâne în formă, furnizând nutrienți sănătoși pentru sănătatea psihică și fizică pe
perioadă îndelungată.Pentru a ține greutatea sub control și pentru a slăbi, este
indispensabil un regim alimentar sănătos și echilibrat.
Înlocuitorul nostru de masă SNEP PLUS te ajută la limitarea aportului în calorii,
furnizându-ți în același timp vitamine, minerale esențiale, fibre, carbohidrați și
proteine de înaltă calitate.
Atât bărbații cât și femeile care doresc pierderea în menținerea greutății în timp,
găsesc în SNEP PLUS un aliat foarte eficace. Alimente sănătoase și echilibrate,
combinate cu un stil de viață la fel de sănătos, lipsit de sedentarism, este tot ce
putem oferi mai bun organismului nostru pentru a rămâne sănătoși.
De ce să utilizați SNEP PLUS:
Conține doar și exclusiv ingrediente de calitate CERTIFICATĂ.
Ingredientele sale sunt 100% naturale.
Ingredientele sale nu provin din culturi OMG.
SNEP PLUS VĂ AJUTĂ ÎN MOD CONCRET ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI DE PIERDERE A
GREUTĂȚII CORPORALE ȘI VĂ AJUTĂ SĂ AVEȚI O EFICIENȚĂ PSIHICĂ ȘI FIZICĂ
GENERALĂ MAI BUNĂ.

IND IC A ȚII
Snep Plus este un înlocuitor de masă care furnizează un aport echilibrat de
proteine de soia, care ajută la menținerea masei musculare, a vitaminelor și a
mineralelor combinate cu ingrediente naturale. Este indicat pentru controlul
greutății.

ING R E D IE NTE
Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Fibre din mere; Lapte praf; Citrat de potasiu;
Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere;
Maltodextrină; Citrat de magneziu; Inulină; Agent de îngroșare (Gumă de xantan);
Fosfat de calciu; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat
(200 mg); Aromă fructe roșii; Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruct Extract uscat tit.
10% polifenol; Goji (Lycium barbarum L.) fruct Extract uscat tit 50% polizaharide;
Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu);
Sulfat de fier; Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de
tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină B5
(Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat de
piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K
(Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu;
Selenit de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină)

C U M SE F O L O SE ȘTE
A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml de lapte
semidegresat.
Fiecare porție oferă 215,13 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă într-o dietă cu
conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă, contribuie la
menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată, combinată cu un
stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică care trebuie
să includă consumul altor alimente și o activitate fizică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este important să
urmați modul de utilizare.

A M BA L A J
AMBALAJ DE 550 gr

C O NSE R VA R E
A se păstra ambalajul închis într-un loc răcoros și uscat.
Data expirării se referă la produsul în ambalajul intact, în mod corect păstrat.

VA L O R I NU TR ITIVE
Valoare energetică
grăsimile menționate
saturați
acizi grași mono nesaturați
acizi grași poli nesaturați
acid linoleic
Carbohidrați
din care zaharuri
fibre alimentare
Proteine
Sare
vitamine
Vitamina A (Retinil acetat)
Vitamina D (Colecalciferol)
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL)
Vitamina C (Acid L-ascorbic)
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat)
Vitamina B2 (Riboflavină)
Vitamina B3 (Nicotinamida)
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)
Folate
Vitamina B12
Vitamina H (Biotina)
Vitamina K (Phyllochinonă)
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D)
Minerale
Potasiu
Calciu
Fosfor
Magneziu
Fier
Zinc
Cupru
Mangan
Seleniu
Iod
Sodiu
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
extract
Goji (Lycium barbarum L.) Extract uscat
Acai extract uscat
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință

905,67 kJ / 215,13
kcal
6,79 g
2,95g
2,29g
1,55 g
1,08g
22,06 g
19,77 g
1,29g
16,7g
0,3g

%VNR*

320 mcg
2 mcg
4,8 mg
32 mg
0,44mg
0,56mg
6,4mg
0,56mg
100mcg
1,25mcg
20mcg
22,5 mcg
2,4 mcg

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
50%
50%
40%
30%
40%

760 mg
397 mg
280 mg
150mg
5,3mg
3,8mg
0,4mg
0,8mg
22mcg
60mcg
245,44 mg

38%
49,6%
40%
40%
38%
38%
40%
40%
40%
40%

200 mg
50 mg
50 mg

A VE R TIZ Ă R I
În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul greutății, este
recomandabil să consultați un medic, în special persoanele cu afecțiuni renale
cronice sau diabet. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără
OMG. CONȚINE LAPTE PRAF SI SOIA.

Produse și marcă înregistrată de:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY

