
Nawadnianie organizmu nigdy nie było 
tak smaczne. Krople YL Vytalyte Drops 
pomogą Ci uzupełnić zapasy wody, 
zastępując słodzone napoje i soki! 
Pokonaj uzależnienie od cukru i przejdź 
na nawadnianie z dodatkiem pysznych 
kropli YL Vytalyte Drops. 
 

Produkt zawiera naturalne elektrolity 
z Wielkiego Jeziora Słonego oraz 
wyjątkowy cytrusowy smak czystych 
olejków eterycznych z grejpfruta  
i bergamotki lub lawendy i cytryny.  
To sposób, aby zadbać o nawodnienie  
i dobre samopoczucie!

KORZYŚCI I DZIAŁANIE

Grapefruit Bergamot – Objętość produktu | 3 x 48 ml Kod produktu: 34093       
Lavender Bergamot – Objętość produktu | 3 x 48 ml Kod produktu: 34098

INFORMACJE O PRODUKCIE SKŁADNIKI

Składniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, kwas 
jabłkowy; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; 
mieszanka elektrolitów (2%) (chlorek, magnez, siarczan, 
sód, potas, lit, bor), smak grejpfruta i bergamotki, 
stabilizatory: wyciąg z mydłodrzewa właściwego 
(Quillaja saponaria), guma ksantanowa; olejek ze 
skórki bergamotki (Citrus bergamia)* (0,05%), olejek  
ze skórki grejpfruta (Citrus paradisi)* (0,05%), olejek  
z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia)* (0,05%), 
olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)* (0,05%)

*100% olejek eteryczny
Dobrze wstrząsnąć przez użyciem.

 

Dodaj niewielką ilość YL Vytalyte 
Drops do 230 ml zimnej wody. 
Jeśli chcesz bardziej intensywnego 
smaku, dodaj więcej kropli. Nie pij 
bezpośrednio z butelki.

SPOSÓB UŻYCIA OSTRZEŻENIA

Przechowywać z dala od dzieci. W przypadku ciąży, karmienia 
piersią, przyjmowania leków lub choroby przed zażyciem 
należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywanie: 
przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Nie spożywać, 
jeśli zamknięcie zabezpieczające jest uszkodzone.

Krople YL Vytalyte Drops zawierają naturalnie 
pozyskiwane minerały z Wielkiego Jeziora Słonego oraz 
elektrolity dla zwiększenia efektu nawodnienia. Wielkie 
Jezioro Słone zawiera ponad 70 naturalnie występujących 
jonowych minerałów śladowych, które dostarczają 
kroplom YL Vytalyte Drops elektrolity bez nieprzyjemnego 
posmaku. Słodki smak lemoniady idealnej na piknik oraz 
zawartość naturalnych elektrolitów w kroplach Lavender 
Lemon YL Vytalyte Drops sprawiają, że nawadnianie 
staje się przyjemnością. Krople Grapefruit Bergamot YL 
Vytalyte Drops to słodka nuta cytrusów oraz naturalne 
elektrolity, będące najlepszym uzupełnieniem Twojej 
butelki z wodą.

 
        

• Zawierają elektrolity naturalnie 

pozyskiwane z Wielkiego  

Jeziora Słonego. 

• Posiadają składniki  

pochodzenia naturalnego. 

• Nie zawierają cukru. 

• Bez sztucznych barwników. 

• Zawierają olejki eteryczne 

Lavender Plus oraz Lemon Plus.

• Zawierają olejki eteryczne 

Grapefruit Plus oraz Bergamot 

Plus.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pyt. Z ilu kropli składa się jedna porcja? 

Odp. Krople YL Vytalyte mierzy się liczbą ściśnięć butelki, przy czym jedno ściśnięcie to ok. 2 ml. Zazwyczaj jedno 
ściśnięcie zapewnia wystarczający smak w 230 ml wody lub innego wybranego napoju.

Pyt. Czy krople YL Vytalyte to produkt wegetariański lub wegański?

Odp. Tak, produkt ten może być stosowany zarówno przez wegetarian, jak i wegan.

Pyt. Czy dzieci mogą zażywać krople YL Vytalyte? 

Odp. Krople YL Vytalyte są uznawane za bezpieczne dla osób w każdym wieku, z uwzględnieniem 
ewentualnych znanych alergii i chorób. W przypadku dzieci w wieku od 2 lat, zalecamy  
konsultację z pediatrą przed rozpoczęciem dodawania nowego produktu do diety dziecka.

KROPLE VYTALYTE DROPS


