
Vatten har aldrig smakat så gott. 
YL Vytalyte Drops hjälper dig att 
släcka törsten och byta ut sockriga 
drycker såsom läsk och juice mot 
vatten med lika mycket smak! Glöm 
sockerbehovet och släck törsten med 
läckra YL Vytalyte Drops. 

Produkten innehåller naturligt 
förekommande elektrolyter från Stora 
Saltsjön och läckra smaker såsom 
oljorna Grapefruit Plus och Bergamot 
Plus samt Lavender Plus och Lemon 
Plus. YL Vytalyte Drops har en söt 
smak av citrus som läskar och får dig 
att må bra!  

VYTALYTE DROPS

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Grapefruit Bergamot – produktstorlek | 3 x 48 ml    Artikelnummer 34093       
Lavender Lemonade – produktstorlek | 3 x 48 ml    Artikelnummer 34098

PRODUKTBAKGRUND INGREDIENSER

Vatten, syra: citronsyra, äppelsyra, sötningsmedel: 
steviolglykosider, elektrolytblandning (2 %) (klorid, 
magnesium, sulfat, natrium, kalium, litium, bor), 
grapefrukt- och bergamottsmak, stabiliseringsmedel: 
Quillaja saponaria-extrakt, xantangummi, 
bergamottskalolja (Citrus bergamia)* (0,05 %), 
grapefruktskalolja (Citrus paradisi)* (0,05 %), 
lavendelblomolja (Lavandula angustifolia)* (0,05 %), 
citronskalolja (Citrus limon)* (0,05 %)

*100 % ren eterisk olja
Skakas väl före användning.

 

Tillsätt några droppar YL Vytalyte 
Drops i 230 ml kallt vatten. Tillsätt 
fler droppar om du vill ha en starkare 
smak. Drick inte ur flaskan.

ANVÄNDNING VARNING

Förvaras oåtkomligt för barn. Rådgör med läkare före 
användning om du är gravid, ammar, tar någon medicin 
eller har någon sjukdom. Förvaring: förvaras på en sval 
och mörk plats. Använd inte om förseglingen är bruten.

YL Vytalyte Drops innehåller naturliga mineraler 
från Stora Saltsjön och elektrolyter som främjar 
vätskenivån. I Stora Saltsjön finns det mer än 70 naturligt 
förekommande joniska mineralämnen som tillför 
elektrolyter till YL Vytalyte Drops utan att skapa en äcklig 
eftersmak. Lavender Lemon YL Vytalyte Drops ger dig en 
söt dryck som liknar lemonad och som smakar riktigt gott 
med naturligt härledda elektrolyter. Grapefruit Bergamot 
YL Vytalyte Drops passar utmärkt i vattenflaskan och 
har en söt smak av citrus samt naturligt härledda 
elektrolyter.

• Innehåller naturligt härledda 

elektrolyter från Stora Saltsjön. 

• Skapad med naturliga 

ingredienser. 

• Sockerfri. 

• Inga konstgjorda färgämnen. 

• Innehåller de eteriska oljorna 

Lavender Plus och Lemon Plus.

• Innehåller de eteriska oljorna 

Grapefruit Plus och  

Bergamot Plus.

FRÅGOR OCH SVAR

F: Hur många droppar ingår per portion? 

S: YL Vytalyte Drops-portionerna mäts i antal tryck på flaskan, ungefär 2 ml.  
Ett tryck på flaskan bör räcka för att smaksätta 230 ml vatten eller annan dryck.

F: Är YL Vytalyte Drops vegetarisk och/eller vegansk?

S: Ja, produkten är vegetarisk och vegansk.

F: Kan barn använda YL Vytalyte Drops? 

S: YL Vytalyte Drops är generellt sett säker för alla åldrar, bortsett från personer med 
allergier och andra tillstånd. Vi rekommenderar att du kontaktar en barnläkare innan 
du introducerar något nytt i ditt barns kost från 2 års ålder.


