
KETO LIVE 
GLUKOMANNAN 

DOPLNĚK STRAVY vyrobený v Česku

GLUKOMANNAN přispívá ke snížení hmotnosti v rámci nízkoenergetické diety.  

Příznivého účinku se dosáhne při příjmu minimálně 3 g glukomannanu denně ve třech dávkách po 
1 g zapitých 1 až 2 sklenicemi vody.

GLUKOMANNAN přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.  
Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 4 g glukomannanu denně.

Smetánka lékařská a přeslička rolní podporují čištění organismu.

Smetánka lékařská je prebiotikum, přispívá ke zdravému trávení, podporuje činnost žaludku a jater, 
přispívá k normální funkci močové soustavy a vylučování.

Přeslička rolní přispívá k činnosti jater a ke zdravé funkci močové soustavy a vylučování.


Jeden sáček KETO LIVE dodává 2 g glukomannanu! 
Složení: glukomannan, kyselina: kyselina citronová, aroma, smetánka lékařská – extrakt, přeslička 
rolní – extrakt, sladidlo: sukralóza, barviva: beta-karoten, betanin z červené řepy

Dávkování: 	 

Dospělí a děti od 12 let: 1 sáček (2,5 g)  3 x denně. 

Doporučenou denní dávku nepřekračujte!

Návod k použití:   
Obsah sáčku vysypte 20 minut před jídlem do suché sklenice, přidejte 200 ml studené vody, 
rozmíchejte a po rozpuštění IHNED vypijte. Pokud necháte stát, nápoj vytvoří gel.

Doporučené užívání:  3 x denně 2,5 g rozpustného nápoje GLUKOMANNAN Pure užívejte po 
dobu trvání redukční diety. K úpravě objemu stolice či k udržení normální hladiny cholesterolu 
můžete užívat trvale.


Upozornění:  
KETO LIVE Glukomannan  – doplněk stravy se sladidlem.  Není náhradou pestré stravy.

Zdravá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou nezbytné. 

Není určeno pro děti do 12 let.

Ukládat mimo dosah dětí! 

Pokud se podává lidem s polykacími obtížemi nebo pokud je produkt přijímán bez dostatečného 
množství tekutiny, hrozí nebezpečí šoku až udušení.

Způsob skladování: Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 oC.

Minimální trvanlivost do: Uvedeno nad dolním okrajem obalu.

Hmotnost: 113 g

Vyrábí:  
ORLING s.r.o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika,

Distribuce: 

Lavibel s.r.o, Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3

www.ketolive.cz, email: info@victus.cz, telefon: 490 540 541

OBSAH: V jednom sáčku V denní dávce 
3 SÁČKY

Glukomannan

Smetánka lékařská - extrakt

Přeslička rolní - extrakt

2,0 g

15 mg

15 mg

6,0 g

45 mg

45 mg
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