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Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e problem obni˝onej odpornoÊci 

istnieje, i wiadomo, ˝e narasta. Konieczne staje si´ znale-

zienie skutecznej metody na odwrócenie tego niekorzyst-

nego zjawiska. Nauka poÊwi´ca temu zagadnieniu coraz 

wi´cej uwagi. Proponowane coraz nowsze specyfiki nie 

wytrzymujà konfrontacji z ˝yciem. Sà ma∏o skuteczne. 

Ma∏o równie˝ wiadomo o póênych, odleg∏ych w czasie 

skutkach ich stosowania. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e podawa-

nie preparatów chemicznych, oddzia∏ujàcych na b´dàcy  

w trakcie rozwoju i wzrostu uk∏ad odpornoÊciowy dziecka 

obcià˝one jest ryzykiem. 

Skàd biorà si´ zaburzenia odpornoÊci u dzieci? Przyczyn jest wiele. 

Dla uproszczenia podziel´ je na zewn´trzne – niezale˝ne od cz∏o

wieka, i wewn´trzne – wynikajàce z zaburzeƒ funkcjonowania  

organizmu cz∏owieka. Zewn´trzne to najogólniej bioràc ska˝enie 

Êrodowiska, promieniowanie jonizujàce.

Skupmy si´ zatem na tym, co zale˝y od nas – czyli od sposobu 

od˝ywiania i trybu ˝ycia. Te bowiem czynniki majà fundamentalny 

wp∏yw na poziom i jakoÊç odpornoÊci. Nale˝y o nià zadbaç 

praktycznie ju˝ od pocz´cia i zabiegaç przez ca∏à cià˝´. 

Gwarantem dobrej odpornoÊci noworodka jest dobry stan 

zdrowia jego matki oraz jej doskona∏e (czytaj: wszech

stronne) od˝ywianie. Jedynie bowiem w takich wa

runkach p∏ód jest w stanie wytworzyç dobrà baz´ 

do powstawania prawid

∏owego uk∏adu odpornoÊ

ciowego. Kiedy nawo∏uj´,  

i przekonuj´ o potrzebie su

plementacji ci´˝arnych, 

staram si´ o jak najlep

sze warunki wzrostu  

i rozwoju cià˝y. Trzeba 

dostarczyç ci´˝arnej pe∏nà porcj´ minera∏ów i mikroelementów,  

superaktywnych fitozwiàzków, nienasyconych kwasów t∏uszczo

wych, witamin.

Oferta FLP w najpe∏niejszy sposób odpowiada na to zapotrzebo

wanie. Naturalne produkty Forever – Nature-Min, Pola Zieleni, 

Absorbent-C, Arctic-Sea, Calcium Plus (wapƒ z magnezem  

i witaminà D) – to najlepszy zestaw uzupe∏niajàcy codziennà diet´  

o brakujàce elementy.

Dziecko z takiej cià˝y jest zdrowe, silne, dobrze rozwini´te, je  

i roÊnie! Tak od˝ywiona matka ma dostatek dobrego pokarmu.

Nowo narodzony maluch ma zatem nadal komfortowe warunki 

rozwoju i wzrostu. Ochraniany nabytymi w ∏onie matki przeciw

cia∏ami mo˝e powoli sposobiç si´ do produkcji w∏asnych. Z pokar

mem matki dostaje bowiem wszystko, czego mu trzeba w obfi

toÊci. Oko∏o trzeciego miesiàca ˝ycia nabyta w ˝yciu p∏odowym 

odpornoÊç zaczyna s∏abnàç i pomalutku zaczyna si´ produkcja 

w∏asnych przeciwcia∏.
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Ten trzeci miesiàc jest trudnym okresem w ˝yciu ka˝dego malu

cha. Zazwyczaj bowiem w tym okresie zaczyna si´ ∏apanie infekcji 

– katarków, kaszelków. Bardzo wa˝ny jest sposób reagowania ro

dziców i lekarzy na te pierwsze dzieci´ce choroby. Najcz´Êciej sà 

to reakcje nerwowe, histeryczne – z góry zak∏adajàce, ˝e zaczyna 

si´ ci´˝ka choroba, z którà dziecko sobie nie poradzi. Lekarz bardzo 

cz´sto serwuje antybiotyk – os∏onowo – i wtedy si´ zaczyna. Tym

czasem takie dziecko wymaga przede wszystkim dok∏adnego zba

dania. Wymaga szczegó∏owej oceny, jak je, Êpi, ile pije, jakie sà 

stolce, ile oddaje moczu. Nale˝y je obficie poiç, nie zmuszaç do je

dzenia, chocia˝ pierÊ ssà te dzieci zazwyczaj bardzo ch´tnie. Dzie

cku mo˝na podaç troch´ wapna w syropie, witamin´ C, troch´ sy

ropu pini – nawet jeÊli nie kaszle. Najcz´Êciej taka infekcja ust´puje 

po trzech, czterech dniach. JeÊli nie, nale˝y dziecko ponownie zba

daç. Antybiotyk zalecam dopiero, gdy sà po temu wyraêne wska

zania – nigdy os∏onowo lub „na wszelki wypadek”.

Takiemu malcowi mo˝na natomiast bezpiecznie podaç par´ kropel 

przecedzonego aloesu, odrobin´ rozkruszonego NatureMin, skru

szony AbsorbentC. Tymi naturalnymi produktami wzmacniamy 

bowiem doraênie si∏y odpornoÊciowe dziecka. Podawanie tych na

turalnych produktów d∏ugotrwale, profilaktycznie powoduje sta∏à 

mobilizacj´ organizmu do pobudzania odpornoÊci. Nie znaczy to, 

˝e zjadacz naszych produktów nigdy nie zachoruje – jest natomiast 

pewne, ˝e z∏apana infekcja przebiegnie szybko, ∏agodnie, bez 

powik∏aƒ.

Zjadanie naturalnych suplementów ma jeszcze jednà niezwyk∏à za

let´. Powodujà one wzrost ogólnej kondycji organizmu, dostarczajà 

wszystkich elementów budulcowych, z których organizm sam pro

dukuje tyle odpornoÊci, ile mu aktualnie potrzeba. Nie ma zatem 

˝adnego manipulowania uk∏adem odpornoÊciowym. Naturalne su

plementy FLP nie majà ˝adnych dzia∏aƒ ubocznych, nie mo˝na si´ 

do nich przyzwyczaiç ani od nich uzale˝niç. Sà one naturalnym 

uzupe∏nieniem diety, stosowanie takiej suplementacji jest zatem 

ca∏kowicie bezpieczne.

Wybitne podniesienie odpornoÊci u osób korzystajàcych z suple

mentów FLP jest w dzisiejszych czasach jednym z najwa˝niejszych 

powodów ich stosowania. Niezwykle wa˝ny, a zdecydowanie mniej 

akcentowany jest efekt podniesienia odpornoÊci na stres. Tymcza

sem jest to problem, którego wag´ zaczynamy dopiero doceniaç.

Medycyna akademicka dopiero od niedawna zaczyna zaliczaç stres 

do istotnych przyczyn os∏abienia ogólnego poziomu odpornoÊci – 

postrzega stres jako jednà z przyczyn wielu chorób. Coraz wi´cej 

mówi si´ o zgubnym wp∏ywie stresu na prawid∏owy rozwój psy

chiczny, emocjonalny, intelektualny.

Destrukcyjne dzia∏anie stresu ma oczywiÊcie najbardziej zgubny 

wp∏yw na organizm dziecka. Pojawiajàca si´ ostatnio epidemia 

ADHD jest wyraênym tego przyk∏adem. Zastosowanie naszej  

(czytaj: foreverowskiej) suplementacji powoduje, ˝e problem prak

tycznie przestaje istnieç. W pojedynczych przypadkach braku szyb

kiego efektu dziecko powinno byç zbadane przez specjalist´  

neurologa.

Kiedy trzeba i warto rozpoczàç takà uodparniajàcà kuracj´? Ka˝dy 

czas jest dobry, ale najbardziej ZARAZ, nie od jutra, ale ZARAZ 

DZIÂ.

Takà kuracj´ warto rozpoczàç w ka˝dym wieku, niezale˝nie od 

iloÊci przebytych chorób.

Codzienna dba∏oÊç o dobrà odpornoÊç jest najskuteczniejszà 

metodà na zachowanie na d∏ugo dobrego zdrowia. Màdra profilak

tyka to w∏aÊnie ta codzienna dba∏oÊç o odpornoÊç, a to z kolei 

szansa na d∏ugie i zdrowe ˝ycie. Jest to najtaƒsza i najbardziej 

op∏acalna inwestycja w cz∏owieka. Ka˝da z∏otówka zainwestowana 

w popraw´ odpornoÊci zwraca si´ tysiàckrotnie w postaci dobre

go zdrowia.

U progu Nowego Roku ˝ycz´ wszystkim zdrowia, pomyÊlnoÊci  

i umiej´tnoÊci liczenia. Skarbu dro˝szego ni˝ w∏asne zdrowie, 

dro˝szego ni˝ zdrowie naszych dzieci nie ma i… chyba nie b´dzie.

W Nowym Roku te˝ Wasza  

Kraczkowa
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