
 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

  
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 

 
 
Mineral KCMg, doplněk stravy, se sladidly a cukry“  
Složení: kukuřičný maltodextrin, kyselina citrónová, kukuřičný škrob, chlorid draselný, 
citrát hořečnatý, chlorid sodný, Vitamin C (kyselina L-askorbová), stabilizátory: hořečnaté 
soli mastných kyselin E470b, oxid křemičitý E551, arabská guma E414, aroma, sušená 
citrónová šťáva, sladidlo: sukralóza E955. 100g/3tbl dle DDD/obsahuje: Energetická 
hodnota–352 kcal-1498 kJ/31,7 kcal-134,8 kJ, Tuky–0,5 g/0,045 g, Z toho nasycené–0,5 
g/0,045 g, Sacharidy–79,3 g/7,14 g, Z toho cukry–6,7 g/0,6 g, Bílkoviny–0,0 g/0,0g, Sodík–
160 mg/14 mg, Draslík–3333 mg/300 mg 15% VNR, Vitamín C–133 mg/12 mg 15% VNR, 
Hořčík–625 mg/56,25 mg 15% VNR Dávkování: 1-3 tablety 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: 24 tablet, 72 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie Výhradní zastoupení pro ČR a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi 
Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz       

 


