
 
 
Volamin, doplněk stravy, „se sladidly“.  
Složení: voda, maltilol, BCAA: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, emulgátor: E414 arabská guma, sójový lecitin, regulátor 
kyselosti: E330 kyselina citrónová, E331iii citrát sodný, konzervanty: E202 sorban draselný, aroma, sušená citrónová 
šťáva, sladidlo: E955 sukralóza. Nutriční hodnoty ve 100 g / 45 ml: Energetická hodnota 111,8 kcal-470,5 kJ / 55,8 kcal-
235,2 kJ, tuky: 0,18 g / 0,09 g, z toho nasycené: 0,02 g / 0,01 g, sacharidy: 24,8 g / 12,4 g, z toho cukry: 0,01 g / 0,00 g, 
bílkoviny: 0,1 g / 0,05 g, sůl: 0,01 g / 0,00 g, L-Leucin 5000 mg / 2500 mg, L-Isoleucin: 2500 mg / 1250 mg, L-Valin 2500 
mg / 1250 mg. Dávkování: 1 sáček (45ml) denně. Potřepejte před užitím. Upozornění: Není vhodný pro děti, mládež, 
těhotné a kojící ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní 
doporučené dávkování. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Alergeny: vyznačeny tučně ve složení. 
Obsah balení: 45 ml. 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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Volamin, doplněk stravy, „se sladidly“.  
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