Naravna rešitev za problem bolečih sklepov:

»To mi je dejansko
rešilo kolena«
»Zelo me je skrbelo, da bom zaradi neznosnih bolečin v kolenih ohromela.
Ampak glukozaminove kapsule so mi pomagale in sedaj v svojih sklepih ne
čutim nobenih bolečin več,« pravi gospa Boroš.

Med starejšo populacijo so problemi s sklepi
zelo pogosti. Postopno
tanjšanje
zaščitnega
sklepnega hrustanca
povzroča bolečino in
oslabljeno delovanje sklepa. Zdravniki so te težave
tradicionalno obravnavali
s protibolečinskimi in protivnetnimi zdravili. Sedaj je
medicinska znanost odkrila čisto nov način
zdravljenja problema. Uporabljajo naravno
substanco, ki se ji reče glukozamin in je izvleček iz lupinarjev.
• Glukozamin je naravna spojina, ki jo telo
samo tvori in s tem vzdržuje sklepni hrustanec.
• Glukozamin, ki ga v ustreznem odmerku zaužijemo kot zdravilo, ima zelo malo
neželenih učinkov, saj gre za telesu lastno
snov.
• Znanstvene študije kažejo, da je glukozamin enako učinkovit kot protibolečinska
in protivnetna zdravila.
• Glukozamin ustavi razgradnjo hrustanca.
• Glukozamin izboljša gibljivost sklepa.

Popravljanje hrustanca
Z glukozaminom je prvič postalo možno
dejansko ustaviti razgradnjo sklepnega hrustanca in spodbujati njegovo tvorbo. Na ta
način nastane zaščitna snov, ki preprečuje,
da bi konci kosti drgnili drug ob drugega
in tako povzročali bolečino ter nelagodje.
Utrjeni sklepi
Največja sprememba, ki se je zgodila gospe
Boroš je ta, da v kolenih nima več zvinov,
kar se ji je prej ves čas dogajalo. »Včasih ko

»Sedaj lahko stojim in hodim brez
bolečin. Dokler nisem začela jemati
glukozamina, to ni bilo mogoče,« pravi
gospa Boroš.

sem hodila, so mi kolena kar klecala. Počutila sem se res nelagodno, saj se je zdelo,
kot da ne obvladujem svojih nog. Sedaj sem
veliko bolj stabilna.«

Glukozamin je veliko
❞
ljudem prinesel spremembo
na bolje!”

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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Kaj je glukozamin?

Brez bolečine
Približno en mesec je trajalo, da se
je učinek glukozamina pokazal v
polni meri. »Sedaj lahko hodim in stojim brez težav. Zelo
sem zadovoljna!Sem članica pevskega zbora našega
upokojenskega kluba in
vedno kadar pojemo, stojimo. Včasih je bilo to zame zelo boleče,
odkar pa jemljem glukozaminove kapsule
nimam nikakršnih težav.«

Kozmetični pripomoček

Gospa Boroš sedaj nima problemov, ko stoji
in poje v pevskem zboru, a temu ni bilo
vedno tako. Včasih je bilo to zanjo skoraj
nemogoče, saj so jo noge in kolena bolele
kot nore, vendar je našla rešitev za svoje
težave. »Jemala sem vsa mogoča zdravila
in dobivala injekcije, toda šele glukozamin
je bil tisti, ki mi je resnično obrnil stvari
na bolje, saj mi resnično pomaga,« pravi.
»Pred tem sem imela občutek, kot da je sklep
nestabilen, nezanesljiv in nisem mogla stati
brez bolečin in neugodja. Problemi so se
pojavili pred letom in pol in mislim, da so
posledica moje starosti in šibkih sklepov,«
pojasnjuje gospa Boroš.

Glukozamin Pharma Nord
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