
Jog atsigaivintumėte skaniau! Vandeniui skonį 
suteikiantys lašeliai „YL Vytalyte Drops“ leis 
jums gardžiai atsigaivinti – be cukraus ar 
dirbtinių dažiklių, vietoje sulčių ar gazuotų 
vaisvandenių. Nebeapsunkinkite savo 
organizmo cukrumi ir gaukite pakankamai 
skysčių, vartodami gardų produktą – „YL 
Vytalyte Drops“. 

Pagal formulę, į kurią įeina iš natūralaus 
šaltinio – Didžiojo Druskos ežero – gaunamų 
elektrolitų bei gardžių skonių, įskaitant 
greipfrutų, bergamočių, levandų ir citrinų 
eterinius aliejus, pagamintas produktas „YL 
Vytalyte Drops“ suteikia saldaus citrusinių 
vaisių skonio gėrimui, kuris padeda palaikyti 
organizmo skysčių kiekį ir jaustis puikiai!  

„VYTALYTE DROPS“

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

„Grapefruit Bergamot“ (greipfrutas ir bergamotė) – produkto dydis | 3 x 48 ml Prekės Nr. 34093       
„Lavender Lemonade“ (levandų limonadas) – produkto dydis | 3 x 48 ml Prekės Nr. 34098

PRODUKTO APRAŠYMAS SUDEDAMOSIOS DALYS

Vanduo, rūgštis: citrinos rūgštis,  
obuolių rūgštis; saldiklis: steviolio  
glikozidai; elektrolitų mišinys (2 %) (chloridas,  
magnis, sulfatas, natris, kalis, litis, boras), greipfrutų ir 
bergamočių skonis, stabilizatoriai: putoklinio muiliaus (Quillaja 
saponaria) medienos ekstraktas, ksantano derva; bergamočių 
(Citrus bergamia)* vaisių žievelių eterinis aliejus (0,05 %), 
greipfrutų (Citrus paradisi)* žievelių eterinis aliejus (0,05 %); 
levandų (Lavandula angustifolia)* žiedų eterinis aliejus (0,05 %), 
citrinų (Citrus limon)* vaisių žievelių eterinis aliejus (0,05 %).

* 100 % grynas eterinis aliejus
Prieš vartojimą gerai suplakite.

 

Nedidelę kiekį lašelių „YL Vytalyte Drops“ 
įlašinkite į 230 ml šalto vandens. Jeigu 
pageidaujate, įlašinkite daugiau lašelių 
pagal savo skonį. Negerkite tiesiai iš 
buteliuko.

NURODYMAI ĮSPĖJIMAI

Saugoti nuo vaikų. Nėščioms bei maitinančioms motinoms ir asmenims, 
vartojantiems vaistus ar turintiems sveikatos sutrikimų, prieš vartojant 
šį produktą reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Laikymas: 
laikykite vėsioje, tamsioje  
vietoje. Nevartokite, jeigu apsauginė plomba pažeista.

Pagal formulę, į kurią įeina iš natūralaus šaltinio – Didžiojo Druskos 
ežero – išgauti mineralai, gaminamų lašelių „YL Vytalyte Drops“ 
sudėtyje yra elektrolitų, kad būtų galima papildomai padidinti 
organizmo skysčių kiekį. Didžiajame Druskos ežere yra daugiau 
kaip 70 natūraliai susidarančių mineralų su jonų pėdsakais, kurie 
praturtina „YL Vytalyte Drops“ lašelius elektrolitais, nesuteikiant 
preparatui nemalonaus poskonio. Lašeliai „YL Vytalyte Drops“, iš 
kurių galima pagaminti turtingą natūralių elektrolitų piknikams 
tinkamą saldų levandų ir citrinų skonio limonadą, organizmo 
skysčių kiekio palaikymą paverčia maloniomis vaišėmis. Lašeliai 
„YL Vytalyte Drops“ „Grapefruit Bergamot“, iš kurių galima 
pagaminti turtingą natūralių elektrolitų saldesnio citrusinių vaisių 
– greipfrutų ir bergamočių – skonio gėrimą, yra geriausias jūsų 
vandens pagardas.

 

• Sudėtyje yra iš natūralių Didžiojo 
Druskos ežero šaltinių gaunamų 
elektrolitų. 

• Sukurtas su natūraliomis 
sudedamosiomis dalimis. 

• Be cukraus. 
• Be dirbtinių dažiklių.  

• Sudėtyje yra levandų ir citrinų eterinių 
aliejų „Lavender Plus“ ir „Lemon Plus“.

• Sudėtyje yra greipfrutų ir bergamočių 
eterinių aliejų „Grapefruit Plus“ ir 
„Bergamot Plus“.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

K. Kiek lašelių įlašinti vienai porcijai? 
A. „YL Vytalyte Drops“ lašelių porcijos nustatomos paspaudimais, t. y., apytikriai 2 ml čiurkšlelėmis. Geriausia į 230 ml vandens arba 
pasirinkto gaiviojo gėrimo įšvirkšti vieną čiurkšlelę: tuomet gėrimas bus praturtintas tinkamu kiekiu šio produkto skonio bei aromato.

K. Ar lašelius „YL Vytalyte Drops“ gali vartoti vaikai? 
A. Apskritai lašeliai „YL Vytalyte“ laikomi saugūs vartoti visų amžiaus grupių asmenims, nekeliantys jokių žinomų alergijų ar susirgimų. 
Prieš įtraukiant naują produktą į 2 m. ir vyresnių vaikų racioną, rekomenduojame pasitarti su pediatru.

K. Ar lašeliai „YL Vytalyte Drops“ laikomi tinkamais vartoti vegetarams ir (arba) veganams?
A. Taip, šis produktas tinkamas vartoti ir vegetarams, ir veganams.


