
Met natuurlijke elektrolyten voor in 
de bidon van sporters!

  goede aanvulling van elektrolyten  
 tijdens het sporten of met warm weer

  geschikt voor topsporters, getest op  
 de afwezigheid van doping

  geen suikers, calorieën, geur-, kleur-,  
	 smaak-	of	zoetstoffen

MET MAGNESIUM DAT GOED IS VOOR DE SPIEREN

ELETE™ SPORTDRUPPELS
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Elektrolyten voor sporters 
Mensen die regelmatig en intensief sporten zijn 
gebaat bij een aanvulling van elektrolyten. Elete™ 
Sportdruppels biedt een natuurlijke en gezonde 
aanvulling. Geen hulpstoffen, suikers en zoetstof-
fen. Omdat het natuurlijk is en natrium, kalium en 
magnesium bevat, is Elete™ Sportdruppels uitste-
kend geschikt voor (top)sporters als aanvulling op 
het verlies van deze belangrijke elektrolyten tijdens 
het sporten.

Alle batches van dit product voldoen aan de nor-
men van NZVT en zijn getest op de afwezigheid van 
dopinggerelateerde stoffen. Voor meer informatie 
zie www.antidoping.nl/NZVT.

Samenstelling per 4,3 ml (2 samples)  %RI*
Magnesium  80 mg  22
Kalium 230 mg  12
Chloride  680 mg  86
Natrium 220 mg  -
* RI = Referentie-inname

Ingrediënten: zeewaterconcentraat, gezuiverd 
water, kaliumchloride.

Gebruik: voeg de inhoud van 1-2 samples (2,15-4,3 
ml) toe aan 1-2 liter water. Gebruik tijdens of na het 

sporten. Houd u aan de aanbevolen dosering.

Bevat geen: gluten, lactose, soja, GMO, conser-
veringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Geschikt voor vegetariërs en 
veganisten.

Elete™ is geproduceerd door en een handelsmerk 
in het bezit van Mineral Resources International 
(MRI), Utah, Verenigde Staten.

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedings-
supplement is geen vervanging van een gevari-
eerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. Bij kamertemperatuur bewaren, buiten 
invloed van zonlicht.

Voedingssupplement. 
Mineralenpreparaat, inhoud 2,15 ml.

Gratis sample. Niet bedoeld voor wederverkoop.

Ten minste houdbaar tot einde 06-2022.  
Batchcode: 016 K02

Voor meer informatie kijk op www.vitals.nl. 
Vitals Voedingssupplementen
Antwoordnummer 894
1500 VB Zaandam
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