АТОКСІЛьний захист
Всі ми хочемо харчуватися екологічно чистою і корисною їжею. На жаль, не
секрет, що якість багатьох сучасних продуктів харчування не відповідає встановленим
нормам. Консерванти, барвники, ароматизатори, нітрати, ГМО – список можна
продовжувати. Навіть дитячі продукти харчування, які повинні проходити жорсткий
контроль, не завжди відповідають відповідним стандартам. Всілякі «Е» стали
справжньою секретною зброєю проти нашого здоров'я. Фахівці б'ють на сполох і можна
сказати без перебільшення, що сотні різних штучних харчових добавок складають наш
щоденний раціон.
Тому все частіше проявляються харчові алергії, алергодерматози, порушення
роботи органів шлунково-кишкового тракту, тралення, ураження слизової оболонки.
Причиною всього вище згаданого являються – токсини, які утворюються в організмі в
результаті харчування продуктами, що містять різні добавки. Для відновлення
нормальної роботи ШКТ, необхідно вивести з організму причину нездужання з
допомогою сорбентів.
Одним з ефективних на сьогоднішній день ентеросорбентів є Атоксіл – препарат
вітчизняного виробництва компанії «Орісіл-Фарм». Основна відмінність Атоксілу від
більшості препаратів – це непориста структура його молекули, що забезпечує високу
швидкість сорбції, а саме вже через 4 хвилини діюча речовина починає активно
«чистити» організм. Атоксіл – ентеросорбент 4-го покоління, що володіє надзвичайно
великою сорбційною поверхнею – 400 кв. метрів! Важлива властивість препарату в
тому, що він зв'язує і виводить всі токсичні речовини і мікроорганізми, що викликають
порушення роботи шлунково-кишкового тракту. При цьому залишаються всі корисні
речовини і відновлюється мікрофлору кишечника. Препарат можна приймати і
дорослим, і дітям з 1-го року, він без смаку і запаху, практично не має побічних
ефектів, не всмоктується в кров і повністю виводиться з організму. Існує дві форми
випускуАтоксілу – флакони і пакетики-саше, тому його зручно брати з собою в дорогу,
а добова доза Атоксілу у флаконі підходить для 4-5-кратного прийому в домашніх

умовах.
Ми не застраховані від випадкового споживання небажаних добавок у
харчових продуктах, але у нас є Атоксіл – надійний захист!
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