
 
 
Creatyl, protected, doplněk stravy, 
Složení: Kreatin monohydrát, želatina, L-Arginin HCL, fosforečnan sodný. 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 6 kapslích: Energetická hodnota: 97 kcal-416 kJ/ 
4,2 kcal-18 kJ, tuky: 0 g / 0 g, sacharidy: 0 g / 0 g, bílkoviny: 14,3 g / 618 mg, 
kreatin m.: 69,4 g / 3 g, sůl: 1,75 g / 81 mg, fosfor: 0,3 g / 14,4 mg (0,42 
mmol), L-arginin: 9,8 g / 426 mg (2,4 mmol), glycin: 4,1 g / 183,6 mg (2,4 
mmol) Dávkování: 4-6 kapslí denně Skladování: Skladujte v suchu při teplotě 
do 25 °C mimo dosah slunečního záření. Nevystavujte vlhkosti a mrazu. 
Upozornění: 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: 120 kapslí, 85 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      
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