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Zdrowie |

O tym, jak wa˝ne jest uzupe∏nianie codziennej diety  

cennymi witaminami i sk∏adnikami mineralnymi, nie trze-

ba ju˝ chyba mówiç ˝adnemu dystrybutorowi FLP! Warto 

jednak przyjrzeç si´ bli˝ej poszczególnym substancjom 

od˝ywczym, by wiedzieç, jaki ka˝da z nich ma wp∏yw na 

nasze samopoczucie.

Od tego wydania „Forever” przedstawiaç b´dziemy wita-

miny, które sà dla ludzkiego organizmu niezwykle istotne, 

wraz z opisem ich dobroczynnego dzia∏ania. To wyjàtkowe 

zestawienie przygotowa∏ specjalnie dla dystrybutorów FLP 

dr Jerzy Oleszkiewicz, doktor nauk medycznych, d∏ugoletni 

ordynator Oddzia∏u Dzieci´cego w Dziekanowie LeÊnym, 

dyrektor Szpitala Pediatrycznego im. prof. Jana Bogdano-

wicza w Warszawie, twórca Zespo∏u Psychosomatyczne-

go, niekwestionowany autorytet w dziedzinie suplementa-

cji diety, a tak˝e dystrybutor i u˝ytkownik produktów Fo-

rever.

Witaminy FLP 
we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

Pozwólcie, aby po˝ywienie by∏o waszym lekarstwem.

Hipokrates

˚ywnoÊç sta∏a si´ podstawowà przyczynà wielu wspó∏czesnych 

chorób cywilizacyjnych, wobec których medycyna jest bezradna. 

Za˝ywanie dodatków witaminowych i mineralnych nie zwi´ksza 

potencja∏u umys∏owego ponad jego normalny pu∏ap. To ich brak 

powoduje, ˝e wydajnoÊç intelektualna (szczególnie dziecka) jest 

poni˝ej tego pu∏apu.

Inaczej: minera∏y i witaminy nie zwi´kszajà inteligencji, to ich brak 

jà obni˝a.

KorzyÊci ze stosowania produktów FLP

Dostarczenie niezb´dnych minera∏ów z aminokwasami  
i witaminami w prawid∏owych proporcjach i bezpiecznych 
iloÊciach.

Przy dietach odchudzajàcych spo˝ywanie produktów FLP  
zapewnia wszystkie niezb´dne dla zdrowia substancje i ener
gi´. Dlatego odchudzanie z FLP jest bezpieczne.

Minera∏y do spe∏nienia swojej biologicznej roli potrzebujà 
okreÊlonych witamin. Produkty FLP to zapewniajà.

Niektóre aminokwasy nie sà wytwarzane przez organizm 
ludzki i muszà byç dostarczone z pokarmem – one równie˝ 
sà zawarte w produktach FLP.

Wa˝na informacja Ryzyko niskich poziomów witamin stwarzajà: 
alkohol, papierosy, Êrodki stymulujàce (np. kawa), Êrodki moczo
p´dne, pigu∏ki antykoncepcyjne, antybiotyki, leki nasenne.



omega-3 umo˝liwia kszta∏towanie naszej biologicznej przysz∏oÊci

Zawarta jest w olejach rybnych. Opinia o jej dobroczynnym 

wp∏ywie na zdrowie w ostatnim dziesi´cioleciu ogromnie si´ 

rozpowszechni∏a, a naukowe prace badawcze jà potwierdzajà. 

Przyczynia si´ do tego fakt, ̋ e Eskimosi i Japoƒczycy spo˝ywajàcy 

du˝o ryb bardzo rzadko chorujà na serce. Jest najwa˝niejszym 

kwasem t∏uszczowym w biochemii mózgu i od zarania ludzkoÊci 

bra∏ udzia∏ w jego rozwoju.

Kobiety, które w okresie cià˝y za˝ywajà omeg´3, dostarczajàc 

mózgowi p∏odu odpowiednie kwasy t∏uszczowe, rodzà lepiej 

rozwini´te dzieci, a cz´stoÊç przedwczesnych porodów i ni˝szej 

urodzeniowej masy cia∏a noworodka jest u nich mniejsza.

Te same nienasycone kwasy t∏uszczowe warunkujà prawid∏owy  

rozwój mózgu podczas ca∏ego dzieciƒstwa.

Wykazano, ˝e ich niedobór zwiàzany jest z wieloma zaburzeniami  

i problemami umys∏owymi, jak:

– os∏abienie pami´ci

– problemy w nauce

– niski iloraz inteligencji

– dysleksja

– gwa∏towne i agresywne zachowania.

Alarmujàcy jest fakt, ˝e niedobór nienasyconych kwasów t∏uszczo

wych mo˝e spowodowaç nieodwracalne zmiany w mózgu dziecka. 

Szczególnym wskazaniem do za˝ywania omega3 sà egzaminy.

Jak rozpoznaç niedobór:

– suchoÊç skóry

– ∏upie˝

–  trudne do u∏o˝enia, s∏omiaste w∏osy (prawdziwa zmora Paƒ  

i fryzjerów!!!)

– ma∏e twarde guzki na ∏okciach

– nadmierne pragnienie

– cz´ste oddawanie moczu

Jakà rol´ odgrywa omega-3:

•  umo˝liwia prawid∏owy rozwój i optymalne funkcjonowanie 

mózgu

• zapobiega depresji, równie˝ poporodowej

•  chroni naczynia krwionoÊne i tkank´ mózgu przed proce

sami zapalnymi, które uwa˝a si´ za czynniki prowadzàce 

do udarów i choroby Alzheimera

•  przeciwdzia∏a zlepianiu si´ krwinek w najmniejszych na

czyniach – chroni przed zwa∏ami i chorobà wieƒcowà

• opóênia rozwój mia˝d˝ycy

• spowalnia proces starzenia si´ mózgu

•  pomaga (u osób zdrowych) osiàgnàç najwy˝szà wydajnoÊç 

mózgu

•  pomaga chroniç mózg przed uszkodzeniem spowodowa

nym przez alkohol

•  obni˝a poziom szkodliwych frakcji cholesterolu (LDL) i trój

glicerydów

• ∏agodzi objawy reumatoidalnego zapalenia stawów

•  wykazuje skutecznoÊç w leczeniu ∏uszczycy, migreny i wy

prysku alergicznego

•  niezb´dna jest do prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu 

hormonalnego

•  wzmacnia system odpornoÊciowy

•  istnieje poglàd, ˝e omega3 mo˝e byç pomocna w walce  

z nowotworami, poniewa˝ ogranicza rozplem komórek ra

kowych i rozwój przerzutów.
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