Moji boleči sklepi so se izboljšali:

»Sedaj se lahko veliko lažje gibljem
naokrog«
smo iskreni, so te nudile le začasno olajšanje,
vendar dokler gospa ni odkrila glukozamina, ni imela druge možnosti.

Kaj je glukozamin?
Problemi s sklepi so zelo pogosti pri starejših ljudeh. Postopno tanjšanje zaščitnega
hrustanca v sklepih povzroča tanjšanje.
Zdravniki simptome tradicionalno blažijo s
protibolečinskimi in protivnetnimi zdravili.
Sedaj pa so znanstveniki odkrili popolnoma
nov način obravnave tega problema. Uporabljati so začeli naravno substanco imenovano glukozamin, ki je pridobljena iz školjk.
• Glukozamin je naravna sestavina, ki je
vključena v tvorbo in ohranjanje hrustančnega tkiva v sklepih . Zato ima veliko
manj stranskih učinkov.
• Glukozamin se je v študijah pokazal kot
enako učinkovit pri odpravljanju bolečin
kot dosedanja protibolečinska in protivnetna zdravila.
• Glukozamin ustavi nadaljnjo razgradnjo
hrustanca v sklepih.
• Glukozamin izboljša gibljivost sklepa.

Veliko boljše življenje
Kapsule glukozamina so toliko zmanjšale
bolečino, da je spet začela uživati življenje.
To je značilno za ljudi, ki jemljejo glukozamin, da bi odpravili bolečino in izboljšali
oslabljeno gibljivost sklepov, kar ponavadi spremlja osteoartrozo. Osteoartroza je
stanje, kjer se hrustančno tkivo v sklepu
poškoduje zaradi starosti in obrabe. Kapsule olajšajo bolečino enako učinkovito kot
dosedanja sintetična zdravila, primer gospe
Friedrichove to dobro potrjuje.

»Sprehodi naokrog so sedaj lahkotni
in tudi ponoči bolje spim,« pravi
gospa Fridrihova, živahna in energična
upokojenka, ki je trpela zaradi hudih
bolečin v kolenih, toda z glukozaminom
je našla naravno rešitev.

»Ne potrebujem več protibolečinskih injekcij. Sedaj se zmorem vzpenjati po stopnicah
in lahko stopim na prag avtobusnih vrat
brez težav.«

se je izkazalo
❞ Jemanje glukozaminaza najboljšo
stvar, ki sem jo naredila”

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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Življenje z manj bolečine je zagotovo bistveno boljše in za gospo Fridrihovo, ki je
zaradi bolečin dalj časa živela v agoniji, je
korist zaradi jemanja glukozamina presegla
vsa pričakovanja.
»Za začetek lahko povem, da spim veliko
bolje. Preden sem začela z jemanjem glukozamina, je bila bolečina tako huda, da nisem
mogla spati, toda sedaj takšne bolečine nimam več. Bolečina ni izginila popolnoma,
vendar se je bistveno izboljšala,« pravi 72
let stara upokojenka.
Rezultat tega je, da gospa Fridrihova ne
potrebuje več protibolečinskih injekcij. Če

Priporočilo prijateljev
Pravzaprav je že dolgo tega, odkar je gospa slišala za glukozamin, vendar je to bilo
takrat, ko njena bolečina še ni bila resen
problem. Toda kot sama pravi: »Če človek
ne čuti bolečine se ne loteva takšnih stvari.
Potem, ko so se začele pojavljati bolečine,
sem potrebovala pomoč in vprašala prijateljico za nasvet. Jemanje glukozamina se
je izkazalo za najboljšo stvar, ki sem jo naredila,« pravi gospa.

Kozmetični pripomoček

»Kmalu po začetku jemanja
glukozaminovih kapsul sem
občutila, kako se bolečina v sklepih postopoma zmanjšuje. Sedaj
veliko bolje spim in tudi hoja po
stopnicah ni več problem,« pravi
gospa Fridrihova, upokojenka, ki je
protibolečinske injekcije zamenjala
z naravnim glukozaminom.

Glukozamin Pharma Nord
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