
Apa nu a fost niciodată mai 
gustoasă!  YL Vytalyte Drops te 
ajută să te hidratezi, înlocuind 
băuturile zaharoase, ca sucurile 
carbogazoase, cu apă, fără a pierde 
din savoare.  Scapă de pofta de dulce 
și hidratează-te cu ajutorul picăturilor 
delicioase YL Vytalyte.  

Formulate cu electroliți naturali din 
Marele Lac Sărat și cu uleiuri esențiale 
pure, printre care Grapefruit Plus, 
Bergamot Plus, Lavender Plus și 
Lemon Plus, câteva picături de YL 
Vytalyte în apă te vor hidrata și te vor 
face să te simți excelent!  

VYTALYTE DROPS

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Grapefruit Bergamot – Volumul produsului | 3 x 48 ml    Articol nr. 34093       
Lavender Lemonade – Volumul produsului | 3 x 48 ml    Articol nr. 34098

CONTEXTUL PRODUSULUI INGREDIENTE

Apă, acid: Acid citric, acid malic; îndulcitor:  
glicozide cu steviol; Amestec de electroliți (2%) (clorură, 
magneziu, sulfat, sodiu, potasiu, litiu, bor), aromă de 
bergamotă și de grapefruit, stabilizatori: extract din 
lemn Quillaja saponaria, gumă xantan;  
 
ulei de coji de bergamote (Citrus bergamia)* (0.05%), 
ulei de coji de grepfrut (Citrus paradisi)* (0.05%)  

ulei din flori de lavandă (Lavandula angustifolia)* 
(0.05%), ulei din coji de lămâi (Citrus limon)* (0.05%)

*ulei esențial 100% pur 
A se agita bine înainte de utilizare. 

Adaugă o cantitate mică de YL 
Vyalyte Drops în 230 ml de apă rece.  
Dacă dorești, poți adăuga mai multe 
picături. Nu bea direct din sticlă. 

INSTRUCȚIUNI AVERTISMENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă ești însărcinată, alăptezi, 
iei medicamente sau ai o condiție medicală, consultă un cadru 
medical înainte de folosirea acestui produs. Depozitare: A se 
păstra într-un loc întunecos și răcoros.  A nu se utiliza  
dacă sigiliul de siguranță este rupt.

Formulate cu minerale naturale provenite din Marele 
Lac Sărat, picăturile YL Vytalyte Drops conțin electroliți 
pentru un plus de hidratare. Marele Lac Sărat conține 
peste 70 de minerale ionice naturale, care conferă 
picăturilor YL Vytalyte, electroliții fără un gust neplăcut. 
Cu o aromă dulce, de limonadă și cu electroliți naturali, 
vei avea parte de o hidratare savuroasă cu picăturile 
Lavender Lemon YL Vytalyte Drops. Picăturile Grapefruit 
Bergamot YL Vytalyte Drops oferă o notă dulce de citrice 
și electroliți naturali pentru o sticlă cu apă aromată. 

• Conțin electroliți naturali din 
Marele Lac Sărat.  

• Formulate cu ingrediente 
naturale. 

• Fără zahăr.  
• Fără culori artificiale. 
• Include uleiurile esențiale 

Lavender Plus și Lemon Plus. 

• Include uleiurile esențiale 
Grapefruit Plus și Bergamot Plus.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

Î. Câte picături sunt pe porție? 
R. Fiecare porție de picături YL Vytalyte Drops are aproximativ 2 ml.  În mod ideal, o porție este suficientă pentru 230 
de ml de apă.  

Î.  Sunt YL Vytalyte Drops potrivite pentru copii? 
R.  În general, picăturile de Vytalyte YL sunt considerate sigure de utilizat pentru toate vârstele, cu excepția  
oricăror alergii sau afecțiuni cunoscute.  Pentru copiii de cel puțin 2 ani, îți recomandăm să consulți  
un medic pediatru înainte de a adăuga un nou produs alimentar la dieta unui copil.

Î.  Sunt picăturile YL Vytalyte Drops vegetariene și/sau vegane? 
R.  Da, picăturile sunt și vegane și vegetariene.  


