Шашлична лихоманка
Попереджений – значить озброєний!
Ви вже готові до травневих пікніків? Напоготові з шампурами, з
арсеналом вугілля і дров, зовсім не з сухим пайком – десант любителів
шашликів розміщується в приміських лісах і на берегах водойм.
Готується на грилі м'ясо і риба, в холодному місці чекають своєї черги
напої, привабюють на тарілках свіжі овочі та зелень. Про дозвілля теж
не забули – звучить музика, на галявині грають в футбол, в березовому
гаю – дискотека, а на березі озера любителі сонця намагаються отримати
перший загар.
Здається, нічого не забули – і для душі, і для тіла. Тим не менше, після
веселого відпочинку часто можливі сумні наслідки. Хтось подряпався, хтось
«занадто» засмаг, а в деяких і шлунок заболів від свіжих, проте вирощених
поки ще в теплиці огірків, редиски, помідорів, не просмаженого шашлику
або просто від несумісності продуктів. І якщо подряпину на природі можна
обробити тією ж горілкою або коньяком, то від отруєння так легко не
позбутися. Тому, щоб веселий відпочинок не став прикрою подією, треба
заздалегідь подбати про те, щоб засоби «швидкої допомоги» при діареї та
отруєнні
завжди
були
під
рукою.
Швидко й ефективно в подібних випадках допоможе Атоксіл –
ентеросорбент нового четвертого покоління. Це вітчизняний препарат, який
має колосальну площу сорбційної поверхні – 400 кв. метрів і максимально
швидку дію – вже через 4 хвилини після прийому Атоксіл починається
«очищення» організму від патогенних мікробів, вірусів, нітратів, а також їх
токсинів! Дуже важливо, що Атоксіл можна застосовувати і дітям, які на
природі можуть їсти немитими руками, і – привіт, діарея! Атоксіл
випускається в пакетиках, завдяки чому зручний для багажу і не вимагає
спеціальних пристроїв для дозування. Готуючись на травневий відпочинок,
покладіть в рюкзак Атоксіл – і ваш відпочинок буде веселим і безтурботним!
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Зберігати в недоступному для дітей місці.
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією
і проконсультуйтеся з лікарем.

