
Najważniejsze informacje o SuperShake Oriflame

SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała to
posiłek o wysokiej zawartości składników odżywczych w
formie łatwego do przygotowania koktajlu, który został

stworzony w oparciu o badania naukowe oraz dietę
nordycką, by wspierać cię w osiąganiu wyznaczonych
celów związanych z odchudzaniem. Wysokiej jakości
formuła bogata w naturalne składniki, białka roślinne,

błonnik pokarmowy, zdrowe tłuszcze oraz 23 niezbędne
witaminy i minerały.

Zbilansowane i pożywne rozwiązanie, które naprawdę działa! 
Wellness by Oriflame wierzy w synergię zdrowej diety, 
obejmującej odpowiednie nawodnienie, aktywność fizyczną i 
wybór dobrego stylu życia, aby wpływać pozytywnie na ogólny 
stan zdrowia i samopoczucie.

Shake'i zastępujące posiłek to zbilansowane porcje 
zaprojektowane tak, aby bezpiecznie, wygodnie i skutecznie pomagać ci kontrolować spożywane kalorie. Te 
pożywne posiłki razem z naszym holistycznym podejściem wyznaczają drogę do twojego sukcesu!

Przestrzeganie diety może być trudne! Nawet jeśli osiągniesz swoje cele związane z wagą, utrzymanie jej 
stwawia przed tobą kolejne wyzwania. Shake'i zastępujące posiłek oraz nasze programy pomogą ci osiągnąć 
sukces w odchudzaniu! W pełni odżywcze shake'i pozwalają z łatwością zaplanować swoje posiłki, w tym ich 
wielkość i kaloryczność. Formuła została opracowana naukowo, aby gwarantować określone efekty - jest ona 
bogata w białko, aby zaspokoić głód i podtrzymać poziom energii, oraz wzbogacona o błonnik, aby poprawić 
trawienie. Jest także przyjazna weganom* i dostępna w dwóch smacznych smakach: waniliowym i 
czekoladowym!

Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. W połączeniu z ćwiczeniami dieta 
odchudzająca bogata w białko może również pomóc w redukcji masy tłuszczowej. SuperShake'i zastępujące 
posiłek dostarczają ponad 20 g białka po zmieszaniu 25 g proszku z 250 ml 1,5% mleka krowiego lub 310 ml 
mleka sojowego**.

Błonnik pokarmowy ma wiele zalet zdrowotnych. Badania pokazują, że dieta bogata w błonnik wiąże się z 
niższym ryzykiem chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych rodzajów raka (Reynolds i in., 2019). Na całym 
świecie osoby dorosłe nie otrzymują wystarczającej ilości błonnika w ramach swojej diety. SuperShake'i 
zastępujące posiłek dostarczają co najmniej 4,5 g błonnika w 1 porcji i do 7 g, gdy są spożywane z mlekiem 
sojowym.

Świadomość, że pomagasz zaspokoić swoje codzienne potrzeby żywieniowe za pomocą wygodnego shake'a, 
który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, pomaga ci się zrelaksować i przestać myśleć o diecie. Dzięki 
temu skupisz się na tym, by po prostu mieć szczęśliwe życie. Jeśli chcesz tryskać zdowiem, wybierz 
SuperShake'a zastępującego posiłek do kontroli masy ciała - zrównoważone rozwiązanie, które pomoże ci 
osiągnąć twoje cele związane z odchudzaniem.

Miej kontrolę. I osiągnij sukces.



Informacje o wartości odżywczej - SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała o smaku 
czekoladowym na bazie mleka sojowego

238 kcal

7,8 g tłuszczu (w tym nasycone 3,2 g)

17,9 g węglowodanów

14,2 g cukrów

6,7 g błonnika pokarmowego

20,7 g białka roślinnego

1,04g soli

Słodzony naturalną stewią roślinną

Niezbędny kwas tłuszczowy, kwas linolowy z oleju słonecznikowego

23 niezbędne witaminy i minerały

Inspirowany dietą nordycką

* Opcja wegańska/bez nabiału, gdy jest spożywany z napojem sojowym. ** Ważne jest, aby używać napoju sojowego. Soja jest 
kompletnym białkiem, dostarczającym wszystkich niezbędnych aminokwasów potrzebnych organizmowi do wzrostu i regeneracji. 
Inne zamienniki mleka (napoje migdałowe, kokosowe, ryżowe, owsiane) nie są tutaj odpowiednie ze względu na ich skład 
odżywczy. Na przykład ich zawartość białka jest znacznie niższa niż w mleku krowim lub napoju sojowym. Nie spełniają one 
kryteriów klasyfikacji jako zamiennik posiłku.
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SKŁADNIKI :

SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy
ciała został stworzony z naturalnych składników, z
których wiele ma pochodzenie roślinne, w tym białko
z grochu i bobu, a także korzeń cykorii i stewia.
Produkt zawiera także 23 niezbędne witaminy i
minerały. Produkt zarejestrowany w The Vegan
Society* jest odpowiedni dla wegetarian. Nie zawiera
glutenu, konserwantów, sztucznych barwników,
aromatów, substancji słodzących oraz GMO.
Wysokiej jakości formuła jest inspirowana dietą
nordycką i została oparta na badaniach naukowych,
aby pomóc ci łatwo osiągnąć i utrzymać cele
związane z odchudzaniem i kontrolą twojej wagi.

Wysoka zawartość białka

Białko grochu i bobu to dwa zrównoważone białka
roślinne obecne w diecie nordyckiej - diecie, która znana jest ze swoich właściwości zdrowotnych i licznych 



korzyści.

• Jedna porcja SuperShake'a zastępującego posiłek dostarcza ponad 20 g białka po wymieszaniu go w 
250 ml 1,5% mleka krowiego lub 310 ml mleka sojowego**.

• Białko pogłębia uczucie sytości, pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej i budowaniu jej siły.
• Dieta bogata w białko wraz z ćwiczeniami może pomóc w budowaniu mięśni, zwiększeniu ich siły 

oraz sprzyjać utracie tkanki tłuszczowej - co może być szczególnie istotne dla zachowania rezultatów 
odchudzania lub w czasie samej diety.

Błonnik pokarmowy

Bogata w błonnik receptura zastępującego posiłek SuperShake'a obejmuje co najmniej 4,5 g błonnika 
pokarmowego i do 7 g, gdy jest on spożywany z mlekiem sojowym** - pochodzi on ze źródeł naturalnych, 
takich jak błonnik z bobu, rozpuszczalny błonnik z maltodekstryny (odporna kukurydza/skrobia 
kukurydziana) i prebiotyczny błonnik inuliny z korzenia cykorii. Błonnik znany jest z licznych właściwości 
prozdrowotnych:

• Błonnik pomaga w trawieniu i regularnym odżywianiu
• Sprawia, że dłużej czujesz się najedzony
• Diety bogate w błonnik wiążą się z mniejszym ryzykiem chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 i 

niektórych rodzajów raka (Reynolds i in., 2019)
• Zawiera prebiotyczny błonnik inuliny, by również twoje jelita były zdrowsze i szczęśliwsze!

Witaminy i minerały

SuperShake'i zastępujące posiłek dostarczają zbilansowane pożywienie, które zawiera wszystkie kluczowe 
składniki odżywcze - w tym także 23 niezbędne witaminy i minerały o udowodnionym działaniu 
wspomagającym mózg, wzrok, kości i ogólne samopoczucie. Te podstawowe składniki diety pomagają:

• chronić komórki przed stresem oksydacyjnym (witaminy C, E, miedź, cynk)
• zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia (witaminy B, C, żelazo, magnez)
• wzmacniać odporność (witaminy A, C, D, selen, żelazo, cynk)
• utrzymać odpowiedni poziom energii i wspomagać metabolizm (witaminy z grupy B, witamina C, 

wapń, magnez, mangan, cynk, miedź, żelazo, jod)

Zdrowe tłuszcze

Zawiera olej słonecznikowy, zdrowe źródło tłuszczu, które dostarcza niezbędnego nienasysowego kwasu 
tłuszczowego, jakim jest kwas linolowy.

Naturalny słodzik

SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała zawiera stewię, naturalny słodzik pochodzenia 
roślinnego będący alternatywą dla cukru, która ma zero kalorii. Formuła nie zawiera sztucznych słodzików ani
dodatku cukrów***.

Dwa pyszne smaki

Zaspokój głód delikatnym, sycącym shake'iem w dwóch przepysznych smakach: waniliowym i 
czekoladowym. Zawiera naturalne składniki.



JAK UŻYWAĆ :

SuperShake zastępujący posiłek został
zaprojektowany, by wspierać osiągnięcie
celów związanych z odchudzaniem oraz
pomóc utrzymać wagę przy
wykorzystaniu formuły o dużej zawartości
składników odżywczych, która zapewnia
stały dopływ energii przez cały dzień.

W zależności od twoich celów
SuperShake zastępujący posiłek do
kontroli masy ciała może być użyty do
zastąpienia jednego lub dwóch z twoich
trzech zwykłych posiłków dziennie.

Dla utraty wagi, zastąp dwa posiłki dziennie SuperShake'ami zastępującymi posiłek do kontroli masy ciała i 
jedz jeden zwykły posiłek zrównoważony pod względem odżywczym.
Aby utrzymać wagę po jej utracie, wymień jeden posiłek dziennie na SuperShake'a zastępującego posiłek 
do kontroli masy ciała i jedz dwa zwykłe posiłki zrównoważone pod względem odżywczym.

Sposób użycia:

Wymieszaj 1 porcję (25 g, czyli ok. 3 łyżki stołowe) proszku z 250 ml 1,5% tłustego mleka krowiego albo - 
jako opcja wegańska - 310 ml napoju sojowego* i porządnie wstrząśnij. 

Dobrze wiedzieć!

Aby osiągnąć optymalne wyniki, zalecamy stosowanie SuperShake'a w połączeniu z innymi pożywnymi 
źródłami składników odżywczych. Świetnym sposobem na zapewnienie sobie sukcesu w odchudzaniu i 
zachowaniu zdrowia jest upewnienie się, czy twoje 1-2 posiłki są zbilansowane pod kątem kaloryczności i czy
zawierają wiele produktów pełnoziarnistych, owoców, warzyw, chudych źródeł białka, zdrowych tłuszczów. 
Pamiętaj też, by pić dużo wody przez cały dzień.

SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała posiada certyfikat The Vegan Society* i zawiera 
naturalne składniki pochodzenia roślinnego. Jeśli wolisz opcję wegańską, pamiętaj, by użyć napoju 
sojowego**.

Wierzymy w synergię zdrowej diety, aktywności fizycznej i holistycznego podejścia, które wspólnie 
optymalizują i wspierają cię w osiągnięciu twoich celów związanych z wagą. Oto kilka najważniejszych 
wskazówek, jak poprawić swój styl życia oraz pozytywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia i swoje dobre 
samopoczucie:

• Pozostań aktywny!
• Znajdź czas na relaks i odpoczynek
• Dobrze się wysypiaj
• Wyznaczaj sobie realistyczne cele
• Skup się na postępach, nie na perfekcji
• Szukaj u innych źródeł swojej inspiracji, motywacji i pozytywnego nastawienia



*Opcja wegańska/bez nabiału, gdy jest spożywany z napojem sojowym. ** Ważne jest, aby używać napoju sojowego. Soja jest 
kompletnym białkiem, dostarczającym wszystkich niezbędnych aminokwasów potrzebnych organizmowi do wzrostu i regeneracji. 
Inne zamienniki mleka (napoje migdałowe, kokosowe, ryżowe, owsiane) nie są tutaj odpowiednie ze względu na ich skład 
odżywczy. Na przykład ich zawartość białka jest znacznie niższa niż w mleku krowim lub napoju sojowym. Nie spełniają one 
kryteriów klasyfikacji jako zamiennik posiłku.


