
 
Glucoman, doplněk stravy 
Složení v 6 kapslích dle DDD1): chitosan (z exoskeletu korýšů) 
1,4 g, želatina, Glukomannan 0,48 g, Guarová guma, Synefrine 18 
mg, Garcinia cambogia 27 mg, Vitamin A 590,4 μg (74% RHP2)), 
Vitamin C 56,1 mg (70% RHP2)), Vitamin E 7,2 mg (60% RHP2)), 
Vitamin B6 1,4 g (100% RHP2)), kyselina listová 96 μg (48% 
RHP2)), chrom pikolinát 117,6 μg (294% RHP2)), jodid draselný 108 
μg (72% RHP2)).  
1) Doporučené denní dávkování, 2) referenční hodnota příjmu 
Dávkování: 3-6 kapslí denně 
Použití: 3 - 6 kapslí v jedné dávce před jídlem. Zapijte dostatečným 
množstvím vody.  
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC mimo dosah 
slunečního záření. Nevystavujte vlhkosti a mrazu.    
Upozornění: Jedná se o doplněk stravy, který není vhodný pro děti, 
mládež, těhotné a kojící ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní doporučené 
dávkování.  
Alergeny: korýši 
Obsah balení: 120 kapslí, 84 g 
Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l., Itálie 
Dovozce a výhradní zastoupení pro Českou republiku: ARP 
Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika 
www.volchem.cz      
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