
Hyvän nestetasapainon ylläpitäminen 
ei ole koskaan maistunut paremmalta. 
YL Vytalyte -tippojen avulla ylläpidät 
nestetasapainosi korvaamalla 
sokeripitoiset juomat (esim. limonadit 
ja mehut) vedellä mausta tinkimättä! 
Unohda sokerijuomat ja anna YL 
Vytalyte -tippojen huolehtia oikeasta 
nestetasapainostasi. 

YL Vytalyte -tipat koostuvat 
Yhdysvaltojen Great Salt Lake -järvessä 
luonnollisesti olevista elektrolyyteistä sekä 
herkullisista aromeista, kuten eteerisistä 
Grapefruit Plus- ja Bergamot Plus- sekä 
Lavender Plus ja Lemon Plus -öljyistä. 
Nämä makealta sitrushedelmältä 
maistuvat tipat varmistavat hyvän 
nestetasapainon ja olon!  

VYTALYTE DROPS

OMINAISUUDET JA EDUT

Grapefruit Bergamot – Tuotteen koko | 3 x 48 ml Tuotenumero 34093       
Lavender Lemonade – Tuotteen koko | 3 x 48 ml Tuotenumero 34098

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT AINESOSAT

Vesi, happo: sitruunahappo, omenahappo; 
Makeutusaine: Stevia-glykosidit; elektrolyyttiseos (2 %) 
(kloridi, magnesium, sulfaatti, natrium, kalium, litium, 
boori), Greippi-bergamotti-aromi, stabilointiaineet: 
Quillaja saponaria puu-uute, ksantaanikumi; 
bergamotin (Citrus bergamia)* kuoren öljy (0,05 %), 
greipin (Citrus paradisi)* kuoren öljy (0,05 %)  

laventelin (Lavandula angustifolia)* kukan yläosan öljy 
(0.05%), sitruunan (Citrus limon)* kuoren öljy (0,05 %)

*Täysin puhdasta eteeristä öljyä
Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

 

Lisää pieni ruiskaus YL Vytalyte 
-tippoja 230 ml kylmää vettä. Lisää 
tippoja halutessasi maun mukaan.  
Ei saa juoda suoraan pullosta.

OHJEET HUOMIOITAVAA

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos olet raskaana, 
imetät tai jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy 
terveydenhuollon ammattilaiselta ennen tuotteen käyttöä  
sen soveltuvuudesta sinulle. Säilytys: Säilytä viileässä ja 
kuivassa paikassa. Ei saa käyttää, jos sinetti on rikkoutunut.

Yhdysvaltojen Great Salt Lake -järvessä luonnollisesti 
esiintyviä kivennäisaineita sisältävät YL Vytalyte -tipat 
koostuvat nestetasapainoa parantavista elektrolyyteistä. 
Great Salt Lake sisältää yli 70 luonnollisesti esiintyvää 
ionista hivenainetta, joihin YL Vytalyte -tippojen 
elektrolyytit muodostuvat ilman epämiellyttävää 
jälkimakua. Luonnosta saatuja elektrolyyttejä sisältävät 
limonadin makuiset Lavender Lemon YL Vytalyte -tipat 
tekevät nestetasapainon ylläpitämisestä nautinnollista. 
Hiukan sitrushedelmän makeutta ja luonnosta saatuja 
elektrolyyttejä sisältävät Grapefruit Bergamot YL 
Vytalyte -tipat sopivat täydellisesti vesipulloosi.

 
        

• Sisältää Great Salt Lake 
-järvessä luonnollisesti esiintyviä 
elektrolyyttejä. 

• Valmistettu luonnollisista 

ainesosista. 
• Ei sisällä sokeria. 
• Ei sisällä keinotekoisia väriaineita. 
• Sisältää eteerisiä Lavender Plus- 

ja Lemon Plus -öljyjä.
• Sisältää eteerisiä Grapefruit Plus- 

ja Bergamot Plus -öljyjä.

USEIN KYSYTTYÄ

K. Kuinka monta pisaraa on yhdessä annoksessa? 
V. YL Vytalyte -tippojen annokset on mitattu noin 2 ml:n ruiskauksina. Yksi ruiskaus riittää ihanteellisesti 
antamaan makua 230 ml vettä tai muuta haluamaasi juomaa.

K. Voivatko lapset käyttää YL Vytalyte -tippoja? 
V. Yleisesti ottaen YL Vytalyte -tipat ovat turvallisia kaikenikäisille, lukuun ottamatta tunnettuja allergioita 
tai terveysongelmia. 2-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten kohdalla suosittelemme ottamaan yhteyttä 
lastenlääkäriin ennen uuden elintarviketuotteen lisäämistä lapsen ruokavalioon.

K. Ovatko YL Vytalyte -tipat kasvissyöjä- ja/tai vegaaniystävällisiä?
V. Kyllä, ne ovat sekä kasvissyöjä- ja/tai vegaaniystävällisiä.


