
 
 
Glucoman, doplněk stravy, 
Složení: chitosan (z exoskeletu korýšů), želatina, Glukomannan (z kořenů Amorphophallus konjac K.Koch – 
Zmijovec indický), Guarová guma (ze semen cyamopsis tetragonoloba), suchý extrakt z plodů citrusů a garcinie 
kambodžské (fruits of Citrus aurantium L. var. bitter a Garcinia cambogia), Vitamíny (A, C, E, B6, kyselina listová)  
chromium pikolinát, jodid draselný.  
Nutriční hodnoty ve 100 g / 10 kapslích: Energetická hodnota: 77 kcal-327 kJ / 5,4 kcal-23 kJ, tuky: 0,343 g / 24 mg, 
z toho nasycené: 0,4 g / 24 mg, sacharidy: 0,886 g / 62 mg, z toho cukry: 0 g / 0 g, vláknina: 59 g / 4,1 g, chitosan: 
33 g / 2,3 g, glukomannan: 12 g / 0,8 g, galaktomannan: 14 g / 1 g, bílkoviny: 17,7 g / 1,24 g, sůl: 0 g / 0 g, kyselina 
hydroxycitrónová: 0,6 g / 45 mg, synefrin: 0,4 g / 30 mg, chrom III: 2,8 mg / 196 mcg (490%VNR), jód: 2,6 mg / 180 
mcg (120%VNR), kyselina listová: 2,3 g / 160 mcg (80%VNR), vitamín C: 1,3 g / 93,6 mg (117%VNR), vitamín A: 14 
mg / 984 mcg (123%VNR), vitamín E: 164 mg / 12 mg (100%VNR), vitamín B6: 34 mg / 2,4 mg (169%VNR).  
Dávkování: 3-6 kapslí denně před každým jídlem, až 10 kapslí denně. Zapijte dostatečným množstvím vody.  
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.   
Alergeny: vyznačeny tučně ve složení  
Obsah balení: 120 kapslí, 84 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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chromium pikolinát, jodid draselný.  
Nutriční hodnoty ve 100 g / 10 kapslích: Energetická hodnota: 77 kcal-327 kJ / 5,4 kcal-23 kJ, tuky: 0,343 g / 24 mg, 
z toho nasycené: 0,4 g / 24 mg, sacharidy: 0,886 g / 62 mg, z toho cukry: 0 g / 0 g, vláknina: 59 g / 4,1 g, chitosan: 
33 g / 2,3 g, glukomannan: 12 g / 0,8 g, galaktomannan: 14 g / 1 g, bílkoviny: 17,7 g / 1,24 g, sůl: 0 g / 0 g, kyselina 
hydroxycitrónová: 0,6 g / 45 mg, synefrin: 0,4 g / 30 mg, chrom III: 2,8 mg / 196 mcg (490%VNR), jód: 2,6 mg / 180 
mcg (120%VNR), kyselina listová: 2,3 g / 160 mcg (80%VNR), vitamín C: 1,3 g / 93,6 mg (117%VNR), vitamín A: 14 
mg / 984 mcg (123%VNR), vitamín E: 164 mg / 12 mg (100%VNR), vitamín B6: 34 mg / 2,4 mg (169%VNR).  
Dávkování: 3-6 kapslí denně před každým jídlem, až 10 kapslí denně. Zapijte dostatečným množstvím vody.  
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.   
Alergeny: vyznačeny tučně ve složení  
Obsah balení: 120 kapslí, 84 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  

 


