Czy olej z wątroby rekina głębinowego jest szczególnie pomocny
dziecku alergicznemu ?
Odkrycia naukowe ostatnich lat, dokonane w dziedzinie szczególnie ważnej z pediatrycznego punktu
widzenia, dotyczą przemian biochemicznych młodego organizmu - dziecka alergicznego.
W przebiegu alergii dziecięcej wyróżnia się trzy podstawowe czasookresy, którym towarzyszą grupy objawów
uczuleń pokarmowo/oddechowo/skórnych:
I okres alergii to alergia układu jelitowego z kolkami, biegunkami, wymiotami
II okres to nieżyty nosa, sapka, kaszel z towarzyszącymi zmianami na skórze
III okres alergii oddechowych m.in. podstawowe schorzenie astma oskrzelowa.
Olej z rekina głębinowego to źródło swoistych substancji alkilogliceroli (AGL) decydujących głównie
o odporności organizmu tego zwierzęcia. W organizmach ludzkich występuje w postaci naturalnej, w stężeniu
kilkadziesiąt razy mniejszym. Jedynie w okresie karmienia, pokarm matki zawiera znacznie wyższe poziomy
tych substancji, co tłumaczy większą odporność na zakażenia wirusowe, bakteryjne dzieci karmionych piersią zapewnia więc ochronę immunologiczną.
Alkiloglicerole (AGL) aktywują układ immunologiczny, zwłaszcza makrofagi cytotoksyczne, które
poprawiają odpowiedź humoralną i komórkową, działają przeciwalergicznie. Niemowlęta karmione piersią
zwykle nie mają alergicznych zmian skórnych.
Sprzyjają namnażaniu bakterii Lactobacillus lactis, tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania jelit.
Niemowlęta karmione piersią chorują na biegunki znacznie rzadziej. Są bakteriostatyczne co zapobiega
zainfekowaniu bakteriami zmian alergicznych skóry i błony śluzowej układu pokarmowego i oddechowego.
BioMarine570® SPEŁNIA WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE CECHY NOŚNIKA AGL I SKWALENU.

Moje doświadczenia pediatryczne z BioMarine 570® są pozytywne, gdyż u moich małych pacjentów z alergią:


obserwując zmniejszanie reakcji alergicznych skórnych, już po czternastodniowym podawaniu



łagodniejszy przebieg alergicznych nieżytów nosa, szczególnie ustąpienie sapki po 30 dniach kuracji



dobre efekty w leczeniu przypadków krzywicy, w korelacji BioMarine 570® z witaminą D3 .

Powyższe wyniki obserwacji upoważniają mnie do zalecania BioMarine 570® jako:
1.

immunostymulatora

2.

regulatora przemian biochemicznych u małych alergików

3.

akceleratora procesów włączania mikroelementów i minerałów tj. m.in.: Mg, Ca, Fe,
u dzieci z anemią i niedoborem masy ciała

4.

wyraźnie podnoszącego odporność na infekcje górnych dróg oddechowych

5.

obligują do dalszego stosowania BioMarine 570 w ramach podstawowych
trzymiesięcznych kuracji dzieci alergicznych .

Zalecam podstawowy czasookres kuracji trzy miesiące. Dawkowanie BioMarine 570® ustalam
indywidualnie na podstawie stanu pacjenta, charakteru schorzenia i masy ciała.
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