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Szczepienia. Przegląd ważnych badań - Neil Z Miller
Opis książki:
Czy wiesz, że szczepionka przeciwko HPV nigdy nie została w pełni przetestowana pod względem bezpieczeństwa dla
organizmu, a jej skutki uboczne nie zostały zbadane tak, jak powinny?
Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy i w jakiej kolejności poddać swoje dziecko szczepieniom i gubisz się w gąszczu informacji z
obu stron barykady sporu o szczepionki, powinieneś przeczytać książkę Neila Z. Millera, lekarza, który od wielu lat zajmuje się
tematem szczepień i odczynów poszczepiennych.
Nie znajdziesz tu subiektywnych opinii i sugestii, ale przegląd i streszczenie wniosków z 400 istotnych badań nad
szczepieniami. Pogrupowane według chorób i przypadłości informacje, pozwolą ci podjąć świadomą decyzję o szczepieniu
swojej pociechy. Co ważne, to pierwszy tak odważny przegląd badań, które pokazują, że NOPy nie są wcale tak rzadkim
zjawiskiem, a podanie niektórych szczepionek dzieciom z alergią może okazać się tragiczne w skutkach.
Książka „Szczepienia – przegląd istotnych badań” wyciąga na światło dzienne niewygodne prawdy, o których powszechnie się
nie mówi, a które biznes farmaceutyczny chętnie i skrupulatnie stara się ukryć i obalić. To lektura dla ludzi żądnych wiedzy i
chcących samodzielnie decydować o zdrowiu swoich maluchów.

Dokonaj wyboru poznając obiektywne wyniki badań nad szczepieniami.
"Ta książka powinna być lekturą obowiązkową dla każdego lekarza, studenta medycyny i rodzica. Jej lektura pozwoli Ci
dokonać lepszego wyboru."
- David Brownstein, lekarz

"To najbardziej kompleksowe i spójne zestawienie zweryfikowanych badań dotyczących kwestii szczepionek i naturalnej
odporności, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Lektura obowiązkowa dla rodziców, nauczycieli i lekarzy."
-Dr. Tyson Perez, kręgarz, pediatra
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