
 
Bruciagrassi, doplněk stravy 
Obsahuje kofein (75 mg v denní doporučené dávce) - není vhodný pro děti a těhotné ženy. 
 
Účinná látka Glukomannan přispívá v rámci nízkoenergetické diety ke snížení tělesné hmotnosti. Tento účinek je dosažen při 
konzumaci 3 g látky (10 tablet) denně, která by měla být rozdělena na 3 samostatné dávky o hmotnosti 1 g. Každá dávka by 
měla být zapita 1-2 sklenicemi vody a konzumována před jídlem.  
 
Složení:  E 464 hydroxypropylmethylcelulóza (HPMC) Ph.Eur., glukomannan (z kořenů Amorphophallus konjac K.Koch), kofein 
Ph.Eur. 
Dávkování: 6-10 tablet denně rozdělených do tří dávek. Zapijte 
dostatečným množstvím vody, aby se látka dostala do žaludku.  
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah 
slunečního záření. Nevystavujte vlhkosti a mrazu. 
Upozornění: U osob s polykacími obtížemi nebo zapitím 
nedostatečným množstvím tekutiny může dojít k udušení. Není 
vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy. Nejedná se o 
náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepřekračujte denní doporučené dávkování.  
Obsah balení: 210 tablet, 243 g 
Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie 
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis 
s.r.o., Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika 
www.volchem.cz      

 

Bruciagrassi 100 g 10 tablet 
Energetická 
hodnota 

190 kcal 
760 kJ 

22 kcal 
88 kJ 

Tuky 0 g 0 mg 
Sacharidy 0 g  0 mg 
Vláknina 95 g 11 g (44%VNR) 
Bílkoviny 0 g 0 mg 
Sůl 0 g  0 mg 
Glukomannan 26 g 3 g 
HPMC 69 g 8 g 
Kofein 0,6 g 75 mg 
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