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Odetchnij pe∏nà piersià!
„Pospolite” schorzenia dróg oddechowych – preparaty pomocne w ich zwalczaniu

dr Artur Nowak

Miarà post´pu wspó∏czesnej medycyny jest mi´dzy innymi mo˝li

odpornoÊciowego – ponad 100 enzymów naszego organizmu nie

woÊç zapobiegania chorobom. Informacje na temat warunków,

potrafi dzia∏aç bez cynku. Minera∏y i mikroelementy majà kluczowe

w jakich dochodzi do rozwini´cia si´ chorób, a tak˝e czynników im

znaczenie w uzyskaniu harmonijnego funkcjonowania organizmu –

przeciwdzia∏ajàcych, stanowià wiedz´ umo˝liwiajàcà propagowa

taki organizm jest w stanie wygenerowaç w pe∏ni sprawny uk∏ad

nie zachowaƒ profilaktycznych.

odpornoÊciowy.

Przek∏adajàc te màdre zdania na j´zyk praktyczny, prosty i zrozu
mia∏y dla ka˝dego, nale˝y stwierdziç, ˝e posiadajàc niewielkà
wiedz´ o przyczynach rozwoju chorób infekcyjnych górnych dróg
oddechowych, takich jak katar, zapalenia gard∏a, zapalenia jamy
ustnej, kaszel czy chrypka, mo˝emy w skuteczny sposób im zapo
biegaç poprzez propagowanie zachowaƒ prozdrowotnych.
Chc´ pokrótce przedstawiç preparaty roÊlinne lub zwiàzki przy
datne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia schorzeƒ dróg odde
chowych, a dost´pne w produktach FLP, które ∏atwo wykorzystaç
w domowej apteczce w walce z tymi pospolitymi infekcjami.

Podczas infekcji: 6 tabletek dziennie (2 do ka˝dego posi∏ku)

MLECZKO PSZCZELE FOREVER
Naturalny produkt pozbawiony alergenów, znakomicie podnosi
odpornoÊç, dzia∏a gojàco, przeciwzapalnie, jest naturalnym antybio
tykiem, opóênia starzenie si´ tkanek. W swoim sk∏adzie zawiera
du˝à iloÊç wa˝nych dla organizmu biopierwiastków, które majà
wp∏yw na przebieg wielu procesów ˝yciowych w organizmie. Ze
wzgl´du na si∏´ dzia∏ania cz´sto zwany „eliksirem ˝ycia”
1 tabl. 2 x dziennie

GALARETKA ALOE VERA
Szeroko znamy w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne aloesu, a forma st´˝o

TYMIANEK

nej galaretki to skoncentrowane dzia∏anie na Êluzówki, jak równie˝
doskona∏e ich nawil˝anie. Dzia∏a kojàco i ∏agodzàco na zmienione
zapalnie i podra˝nione Êluzówki, szybko przynosi ulg´ i poprawia

• Zawiera wiele czynnych sk∏adników (ich dzia∏anie mo˝na okreÊliç
jako dwukierunkowe).

samopoczucie. Niewàtpliwà zaletà Galaretki Aloesowej jest mo˝li

• Silne dzia∏anie antybiotyczne i odka˝ajàce.

woÊç oddzia∏ywania miejscowego (mià˝sz osadzony na noÊniku

• Regeneruje nab∏onek oddechowy – reguluje i wzmacnia ruch

˝elowym) poniewa˝ doskonale „trzyma” si´ Êluzówki.

rz´sek nab∏onka oddechowego.

Smarowaç Êluzówki, bolesne w´z∏y ch∏onne, nad˝erki itp.

• Ponadto rozrzedza Êluz w drzewie skrzelowym, pobudza odruch

FOREVER ABSORBENT-C

Ruch nab∏onka migawkowego (rz´ski) sterowany jest automatycz

kaszlowy, u∏atwia odksztuszanie.

• L ikwiduje wolne rodniki (min. 120 mg/dob´), dzi´ki czemu stano
wi ochron´ przed szkodliwym dzia∏aniem Êrodowiska zewn´trz
nego.
• Element budowy w∏ókien kolagenowych, naturalnego budulca
struktur komórkowych i tkanek, nadaje im odpowiednià spr´˝y
stoÊç.
• Prawid∏owe przyswajanie wapnia – osteoporoza, wystarczajàcy

nie – to jedyny i najskuteczniejszy mechanizm oczyszczania dróg
oddechowych, wynosi na sobie jak na taÊmociàgu wszystkie zanie
czyszczenia i zarazki, ponadto sprawny nab∏onek oddechowy to
skuteczna bariera dla wirusów i bakterii.
Tymianek ma dzia∏anie antybiotyczne, jest lekiem na stany zapalne
ca∏ego uk∏adu oddechowego – gard∏a, tchawicy, Êluzówek nosa,
zatok, stanów zapalnych jamy ustnej.

poziom witaminy C to zdrowe z´by i koÊci.
• Wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy, ma swój udzia∏ w wielu reak
cjach odpornoÊciowych.
3-6 tabl. dziennie w czasie trwania choroby

CZOSNEK
Zwiàzek czynny o ogromnej mocy leczniczej to allicyna – g∏ówny
sprawca leczniczych w∏aÊciwoÊci czosnku obok licznych olejków

FOREVER NATURE-MIN

lotnych zawierajàcych siark´ i witamin´ C. W∏aÊnie lotne w∏aÊci
woÊci antybiotyczne dzia∏ajà g∏ównie na uk∏ad oddechowy.

Zawiera du˝à liczb´ wa˝nych sk∏adników, ale zawarty w nim cynk

Szczególnie wartoÊciowy w profilaktyce poinfekcyjnej.

jest biopierwiastkiem warunkujàcym sprawnà funkcj´ uk∏adu

W czasie infekcji 3 x 2 lub 3 tabl., póêniej zapobiegawczo 3 x 1 tabl.
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