
Швидка допомога при діареї
     

         Літо – традиційний час  подорожей,
відпусток,  канікул,  і  ...  діареї  або,  просто
кажучи, проносу. За твердженням вчених ця
напасть  з  року  в  рік  псує  настрій  і
перекреслює великі плани кожному третьому
відпочиваючому.

         При 40% випадків причина проносу так і
залишається  невідомою.  Адже  викликати
«бунт»  в  організмі  здатні  не  тільки
хвороботворні мікроорганізми, а й проблеми
у  харчуванні,  дієтичні  перевантаження,
несумісність харчових продуктів, надлишок в
їжі  грубоволокнистої  клітковини,  алергічні
реакції  на  певні  продукти  (гриби,  ягоди,
морепродукти),  побічні  ефекти
медикаментів.  Наш  організм  привикає  до
певної  їжі,  води  і  до  відомого  набору
бактерій в них. Причому такий «набір» інколи
суттєво  відрізняється  навіть  в  сусідніх
областях.

          Це, в результаті,  може провокувати
організм  якнайшвидше  позбавитися  від
всіляких «незнайомців», які йому не потрібні
або ж шкідливі і  небезпечні.  Незалежно від
причини,  що  викликала  пронос,  лікування
потрібно  починати  негайно.  Сьогодні  при
лікуванні  гострої  діареї  будь-якого

походження,  а  також  при  дисбактеріозі,
колітах і ентероколітах,

–  в  обов'язковому  порядку  використовують
спеціальні  речовини-поглиначі  –
ентеросорбенти,  які  вбирають  чужорідні
шкідливі речовини і виводять їх з організму.
Серед  них  виділяється  Атоксіл  –  сорбент
четвертого  покоління  на  основі  діоксиду
кремнію.  Він  має  вагомі  переваги  перед
більшістю  відомих  сорбентів.  Володіючи
великою площею «робочої» поверхні –    400
м2/г,  Атоксіл  уже  через  4  хвилини  після
прийому  починає  очистку  організму  від
токсинів,  хвороботворних  мікробів,  вірусів  і
алергенів.

          Діючи як природний фільтр, Атоксіл не
тільки  очищає  організм  від  небажаних
речовин,  але  і  залишає  корисні  речовини,
відновлюючи  нормальну  мікрофлору.  При
цьому  для  досягнення  ефекту  не  потрібно
великих  дозувань  і  тривалих  курсів
застосування. А також, Атоксіл практично не
має  побічних  ефектів,  і  його  призначають
навіть дітям з перших років життя.

         Маючи при собі Атоксіл,  можна без
особливих  зусиль  перемогти  діарею,  і  не
втратити жодного дня довгоочікуваного літа!
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