
Hydratace ještě nikdy nechutnala tak 
dobře. Kapky YL Vytalyte Drops vám 
pomohou zůstat hydratovaní bez nápojů 
s vysokým obsahem cukru pouze pomocí 
vody, aniž byste se museli vzdát jejich 
chuti! Zbavte se chuti na sladké  
a dodržujte pitný režim s chutnými 
kapkami YL Vytalyte Drops. 

Kapky YL Vytalyte Drops obsahují 
přirozeně se vyskytující elektrolyty  
z Velkého Solného jezera, úžasné chutě 
a také esenciální oleje Grapefruit Plus, 
Bergamot Plus, Lavender Plus a Lemon 
Plus a navíc mají sladkou citrusovou 
příchuť. To vše vám zajistí dostatečnou 
hydrataci a skvělý pocit!  

VYTALYTE DROPS

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Grapefruit Bergamot – Velikost produktu | 3 x 48 ml    Položka č. 34093       
Lavender Lemonade – Velikost produktu | 3 x 48 ml    Položka č. 34098

PŮVOD PRODUKTU SLOŽENÍ

Voda, kyselina: kyselina citronová, kyselina  
jablečná; sladidlo: steviol-glykosidy; mix elektrolytů  
(2 %) (chlorid, hořčík, síran, sodík, draslík, lithium, bór), 
příchuť grapefruitu a bergamotu, stabilizátory: extrakt 
ze dřeva mydlokoru tupolistého, xanthanová guma

Olej z kůry bergamotu (Citrus bergamia)* (0,05 %),  
olej z kůry grapefruitu (Citrus paradisi)* (0,05 %)

Olej z květů levandule (Lavandula angustifolia)*  
(0,05 %), olej z kůry citronu (Citrus limon)* (0,05 %)

*100% čistý esenciální olej
Před použitím řádně protřepejte.

 

Do 230 ml studené vody vstříkněte 
pár kapek YL Vytalyte Drops. Chcete-
li, přidejte více kapek podle chuti. 
Nepijte přímo z láhve.

POKYNY VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste těhotná, kojíte, berete 
léky nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím se poraďte  
s lékařem. Skladování: Uchovávejte na chladném, tmavém 
místě. Nepoužívejte, pokud je bezpečnostní pečeť poškozena.

Kapky YL Vytalyte Drops obsahují přirozeně získané 
minerály z Velkého Solného jezera a elektrolyty pro 
ještě lepší hydrataci. Ve Velkém Solném jezeru se 
nachází více než 70 přírodně se vyskytujících iontových 
stopových minerálů, které dodávají kapkám YL Vytalyte 
Drops elektrolyty bez nepříjemné pachuti. Hydratace 
s kapkami Lavender Lemon YL Vytalyte Drops je 
odměnou díky sladké limonádové chuti a přirozeně 
získaným elektrolytům. S náznakem vznešené citrusové 
sladkosti a přirozeně získanými elektrolyty se kapky 
Grapefruit Bergamot YL Vytalyte Drops stanou nejlepším 
kamarádem vaší láhve s vodou. 

 
        

• Obsahuje přirozeně získané 

elektrolyty z Velkého Solného jezera. 

• Vyrobeno z přirozeně získaných 

složek. 

• Bez cukru. 

• Bez umělých barviv. 

• Obsahuje esenciální oleje Lavender 

Plus a Lemon Plus.

• Obsahuje esenciální oleje Grapefruit 

Plus a Bergamot Plus.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OTÁZKA: Kolik kapek je na jednu dávku? 

ODPOVĚĎ: Dávky kapek YL Vytalyte Drops se měří na zmáčknutí, což je asi 2 ml.  
V ideálním případě jedno zmáčknutí postačí k ochucení 230 ml vody nebo jiného nápoje.

OTÁZKA: Jsou kapky YL Vytalyte Drops vhodné pro vegetariány/vegany?

ODPOVĚĎ: Ano, jsou vhodné pro vegetariány i vegany.

OTÁZKA: Mohou kapky YL Vytalyte Drops užívat děti? 

ODPOVĚĎ: Obecně jsou kapky YL Vytalyte Drops považovány za bezpečné v každém 
věku, s výjimkou všech známých alergií nebo onemocnění. Pro děti od 2 let doporučujeme 
poradit se s pediatrem před zařazením nového produktu do jídelníčku dítěte.


