
Gehydrateerd blijven was nog nooit 
zo lekker! YL Vytalyte Drops helpen 
je gehydrateerd te blijven door 
suikerhoudende dranken zoals frisdrank 
of sap te vervangen met water, zonder 
op de smaak in te leveren. Vergeet 
suiker! Hydrateer je lichaam met 
heerlijke YL Vytalyte Drops. 

Geformuleerd met natuurlijke 
elektrolyten uit het Groot Zoutmeer 
en pure etherische oliën. Met slechts 
enkele druppels YL Vytalyte Drops in je 
glas water blijf je gehydrateerd en zit je 
lekker in je vel!  

VYTALYTE DROPS

KENMERKEN EN VOORDELEN

Grapefruit Bergamot – 3 x 48 ml    Productnr. 34093       
Lavender Lemonade – 3 x 48 ml    Productnr. 34098

GESCHIEDENIS INGREDIËNTEN

Water, zuur: citroenzuur, appelzuur;  
Zoetstof: stevia-glycosiden; melange van elektrolyten 
(2% - chloride, magnesium, sulfaat, natrium, kalium, 
lithium, borium), grapefruit-/bergamotsmaak, 
Stabilisatoren: quillaja-extract, xanthaangom;  
 
Citrus bergamia (0,05% bergamotolie)*, Citrus paradisi 
(0,05% grapefruitolie)*  

Lavandula angustifolia (0,05% lavendelolie)*, Citrus 
limon (0,05% citroenolie)*

*100% pure etherische olie
Goed schudden voor gebruik.

 

Voeg een kleine hoeveelheid YL 
Vytalyte Drops toe aan 230 ml water.  
Voeg indien gewenst meer toe om de 
smaak te versterken. Niet direct uit de 
fles drinken.

INSTRUCTIES WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een 
medische aandoening hebt. Koel en droog bewaren.  
Niet gebruiken als het veiligheidszegel gebroken is.

Geformuleerd met natuurlijke elektrolyten uit het 
Groot Zoutmeer en pure etherische oliën. Het Groot 
Zoutmeer bevat meer dan zeventig natuurlijke ionische 
spoormineralen, deze zorgen ervoor dat YL Vytalyte geen 
vervelende nasmaak achterlaat. YL Vytalyte Drops met 
lavendel en citroen bevat natuurlijke elektrolyten en heeft 
een zoete limonadesmaak die perfect past bij picknicks.
YL Vytalyte Drops met grapefruit en bergamot bevat een 
vleugje citrus, natuurlijke elektrolyten en is heerlijk in een 
fles water.

• Geformuleerd met natuurlijke 
elektrolyten uit het Groot 
Zoutmeer.  

• Geformuleerd met natuurlijke 
ingrediënten. 

• Suikervrij. 
• Zonder kunstmatige kleurstoffen. 

• Verrijkt met Lavender+ en Lemon+.
• Verrijkt met Grapefruit+ en 

Bergamot+.

VEELGESTELDE VRAGEN

V. Hoeveel druppels is een portie? 
A. Een portie YL Vytalyte Drops is ongeveer twee milliliter. Eén keer knijpen is voldoende om 230 ml water of een 
drank naar keuze van smaak te voorzien.

V. Zijn YL Vytalyte Drops geschikt voor kinderen? 
A. YL Vytalyte Drops zijn over het algemeen veilig voor alle leeftijden, uitgezonderd voor mensen  
met bekende allergiën of aandoeningen. We raden aan om contact op te nemen met een arts  
voordat je een nieuw product toevoegt aan het dieet van een kind jonger dan twee jaar.

V. Zijn YL Vytalyte Drops geschikt voor vegetariërs en veganisten?
A. Ja, ze zijn geschikt voor zowel vegetariërs als veganisten.


