»Biti brez bolečin je
veliko olajšanje«

Sedaj nima nobenih težav s kolenom
Tako kot pri mnogih njegovih vrstnikih so se
tudi pri Armandu v kolenu pojavile boleči-

Naravna rešitev za
boleč kolenski sklep
Glukozamin je postal
eno izmed najbolj aktualnih zdravil v zadnjih
letih. Glukozamin je gradnik zdravega hrustanca
in se uporablja kot varno
in učinkovito zdravilo za
zdravljenje osteoartroze,
kronične bolezni, ki napada
sklepe. Glukozamin pomaga
telesu proizvajati nov hrustanec in dokazano izboljša gibljivost sklepov ter zmanjša
bolečino. Klinične študije so dokazale, da je
glukozamin enako učinkovit pri odpravljanju bolečine kot protibolečinska zdravila,
vendar brez neželenih učinkov, ki jih imajo
klasična protibolečinska zdravila.

»Spomnim se, koliko težav sem imel zaradi tega pri gibanju. Hoja po stopnicah je
bila velik problem, nisem več mogel voziti
kolesa,« se spominja. »Tudi tako preprosti
gibi, ko sem vstopal in izstopal iz kopalne
kadi, so mi povzročali neverjetne težave.«

Po stopnicah poslej
❞
hodim brez bolečin!”
Ko pa je zvedel za glukozamin in ga začel jemati, so se stvari spremenile. Sedaj skorajda
ne pozna giba, ki bi mu povzročal bolečine.
Izogiba se glukozaminom,
ki so prehranska dopolnila
Potrebno je tudi omeniti, da se je pred časom Armando pustil prepričati in je jemal
glukozamin, ki je prehransko dopolnilo.
Svetovali so mu ga, ker je cenejši.
»Pri tem drugem izdelku so se mi bolečine začele vračati. Na deklaraciji sem opazil,
da cenejši produkt vsebuje manj zdravilne
učinkovine kot zdravilo glukozamin. Zato

»Čudovit občutek je, ko lahko spet
kolesarim,« pravi 67-letni Armando, ki
si je pozdravil svoje boleče koleno z
zdravilom glukozamin.

sem se vrnil k jemanju prvotnega zdravila
glukozamin,« razlaga svoje izkušnje gospod
Armando.
Uživa aktivno življenje
Zahvaljujoč zdravilu glukozamin gospod
Armando lahko ponovno uživa v svojih
opravilih. Sam pravi, da se počuti tako kot
včasih.

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· Zavirajo obrabo hrustanca.
· Izboljšajo gibljivost sklepov.
· Kapsule zlahka pogoltnemo.
Jemljemo 3-krat po eno kapsulo na dan ali vse tri
hkrati v dopoldanskem času. Priporočamo tudi
kombinacijo kapsul z Bio-Glukozamin kremo, ki
jo nanašamo na občutljive sklepe. Glukozamin
Pharma Nord kapsule se dobijo v vseh lekarnah in
nekaterih specializiranih trgovinah.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom.
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Pri 67 letih ljudje še vedno želimo biti fizično aktivni, vendar je boleče koleno lahko
pri tem velika ovira. Toda gospod Armando
si je pri tem uspešno pomagal.
»V zdravstveni reviji sem prebral članek o
zdravilu glukozamin. Pred tem sem jemal
protibolečinska zdravila, ki pa niso imela
učinka na moje bolečine. Pri jemanju zdravila glukozamin pa sem opazil bistveno razliko,« pojasnjuje 67-letni upokojenec.

ne. Izkazalo se je, da gre za osteoartrozo, za
stanjšanje sklepnega hrustanca, ki povzroča
tudi manjšo gibljivost in pokanje v sklepu.

Kozmetični pripomoček

Trajalo je malo časa, da je bolečina
v kolenu gospoda Armanda izginila,
tako da sedaj spet lahko počne
stvari, ki so mu bile nekaj časa nedosegljive. »Lahko hodim po stopnicah, brez problemov kolesarim in
sezidal sem zid ob vrtu, pri čemer
sem dvigoval tudi nekaj težjih kamnov,« pripoveduje 67-letni upokojenec, ki mu je pomagalo zdravilo
glukozamin.

Glukozamin Pharma Nord
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