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Tulleo płyn 100 ml
 

Cena: 19,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Tulleo w postaci płynu jest produktem od Aflofarm, który można podawać dzieciom w wieku powyżej 3 lat. Suplement
diety bazuje na wyciągach roślinnych, w tym wyciągu z liści melisy, koszyczków rumianku, kwiatostanu lipy oraz róży stulistnej. Na co
jest Tulleo płyn? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety w składniki wspierające fizjologiczny proces
zasypiania, a także wspomagające wyciszenie i utrzymanie zdrowego snu. W składzie suplementu diety Tulleo płyn znajduje się lipa,
melisa i rumianek, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego snu. Zawarta w suplemencie diety róża stulistna wspomaga
natomiast fizjologiczny proces zasypiania.

W opakowaniu znajduje się 100 ml suplementu diety Tulleo płyn. W skład 10 ml wchodzi 100 mg wyciągu z liści melisy oraz 100 mg
wyciągu z koszyczków rumianku, a oprócz tego 100 mg wyciągu z kwiatostanu lipy oraz 100 mg wyciągu z kwiatów róży stulistnej. W
składzie suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze, w tym glicerol i woda, a także koncentrat z czarnej porzeczki,
aromat malinowy oraz benzoesan sodu. Suplement diety Tulleo płyn wymaga stosowania zgodnego z zaleceniami producenta i w
określonych przez niego ilościach. Zalecane dawkowanie płynu Tulleo w przypadku dzieci od 3. roku życia i młodzieży to 10 ml
przyjmowane na około 1 godzinę przed planowanym snem. Nie należy zwiększać dawki suplementu. Ze względu na zawartość
naturalnych wyciągów roślinnych w opakowaniu produktu może wytrącać się osad – z tego powodu należy wstrząsnąć butelką przed
odmierzeniem prawidłowej dawki płynu dla dziecka.

Suplement diety Tulleo płyn ma przeciwwskazania, więc nie można go stosować w każdym przypadku. Produkt nie może być
podawany dzieciom, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. Pojawienie się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu
suplementu diety stanowi wskazanie do zaprzestania jego używania i konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przeciwwskazane jest też
podawanie suplementu dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Tulleo płyn jest poza tym suplementem diety, który nie może zastąpić zróżnicowanej, zdrowej diety, czy prowadzenia zdrowego trybu
życia, więc nie można traktować go jako ich zamiennika. Suplement diety Tulleo płyn nie może być podawany dzieciom w dawkach
większych niż wskazane przez producenta. Istotny jest również sposób przechowywania produktu – chociaż suplement diety można
podawać już od 3. roku życia, nadzór nad jego stosowaniem powinna sprawować osoba dorosła, dlatego przy przechowywaniu ważne
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jest zabezpieczenie produktu, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Suplement diety Tulleo płyn powinien być
przechowywany w temperaturze pokojowej – nie należy przechowywać go w lodówce i nie powinien być zamrażany. W składzie
produktu znajdują się naturalne wyciągi roślinne, zatem wewnątrz butelki może osadzać się osad – nie jest on jednak wadą produktu.

Opis
Melisa, rumianek i lipa - pomagają w utrzymaniu zdrowego snu oraz wspomagają wyciszenie.
Róża stulistna - wspiera fizjologiczny proces zasypiania.

Cechy

składniki produktu: wspierają fizjologiczny proces zasypiania, pomagają w utrzymaniu zdrowego snu, wspomagają wyciszenie

Składniki
glicerol (nośnik), woda, koncentrat z czarnej porzeczki, wyciąg z kwiatostanu lipy, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z koszyczków rumianku,
wyciąg z kwiatów róży stulistnej, aromat malinowy, benzoesan sodu (substancja konserwująca)

Wartości odżywcze w 10 ml
Wyciąg z liści melisy 100 mg
Wyciąg z koszyczków rumianku 100 mg
Wyciąg z kwiatostanu lipy 100 mg
Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 100 mg

Stosowanie
Sposób użycia:
Dzieci powyżej 3 roku życia, w wieku szkolnym oraz młodzież: 10 ml produktu około 1 godzinę przed snem. Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia
ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Ze względu na zastosowane wyciągi roślinne możliwy osad nie stanowi wady produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie
przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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