
 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Přípravek obsahuje kofein, 7,5 mg v doporučené denní dávce.  
Složení: kukuřičný maltodextrin, arginin hydrochlorid, fruktóza, kreatin monohydrát, beta alanin, kyselina citrónová, výtažek z 
pomerančovníku hořkého (var. amara, flos, folium, fructus), ornithine alfa ketoglutarát (OKG), taurin, vitamín C, karnitin 
tartrát, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan hořečnatý, výtažky z guarany (Paullina 
cupana) a výtažek ze ženšenu (Panax ginseng), vitamín A, niacin, foláty, vitamín B6, vitamín B12, aroma, sladidlo: E955 
sukralóza 
Nutriční hodnoty ve 100 g / 15 g:  Energetická hodnota: 262,3 kcal-1114,7 kJ / 39,4 kcal-172,2 kJ (2%VNR), tuky: 0g / 0 g, 
sacharidy: 65,6 g / 9,85 g (3,78%VNR), z toho cukry: 10,9 g / 1,65 g (1,8%VNR), polymery glukózy: 54,6 g / 8,2 g, bílkoviny: 0 g / 
0 g sůl: 0,3 g / 0,05 g (0,85%VNR), draslík: 195 mg / 29,3 mg (1,5%VNR), hořčík: 93,8 mg / 14 mg (3,75%VNR), L-Arginin 12,4 g / 
1,85 g, L-Ornitine (OKG) 1 g / 0,15 g, Kreatin monohydrát 4,5 g / 0,7 g, L-Karnitin 612 mg / 91,8 mg, taurin 900 mg / 135 mg, 
Beta alanin 4,2 g / 0,65 g, synefrin 0,1 g / 15 mg, ženšen 20 mg / 3 mg, kofein 50 mg / 7,5 mg, vitamín C 900 mg / 135 mg 
(168,8%VNR), vitamín A 2505 mcg / 375,8 mcg (47%VNR), niacin 90 mg / 13,5 mg (84,5%VNR), vitamín B6 22,2 mg / 3,35 mg 
(238%VNR), foláty 1200 mcg / 180 mcg (90%VNR), vitamín B12 99 mcg / 14,9 mcg (594%VNR)  
Dávkování:  ½  - odměrky (15 g) před výkonem, rozpusťte ve 150ml 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.  
Obsah balení: 420 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    

 
Ready Pre Workout, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
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