Spet lahko teče po mili volji

»Bolečine v kolenih sem odpravil v treh,
štirih tednih«
kot mesecu po začetku jemanja glukozaminovih kapsul. »Pred tem so mi kolena pokala
in kar precej so me bolela, ti problemi so
sedaj izginili v celoti,« pove. Njegovi sklepi
so bili togi in slabo gibljivi, šlo je tako daleč,
da je imel po daljši vožnji težave pri izstopanju iz avtomobila. Sedaj teh težav nima več.

❞

Navdušen, da lahko
nadaljuje s tekom”
»Namenoma sem izbral visoko kakovosten
izdelek z glukozaminom, ki je tudi ustrezno
dokumentiran. Za takšno mojo odločitev
obstaja tehten razlog. Spomnim se, kako
sem pred časom naletel na uvožen izdelek,
pri katerem so bile kapsule napolnjene z
bombažem. Nisem mogel verjeti svojim

Novo življenje za
ostarele sklepe
Veliko ljudi z bolečinami v sklepih si je pomagalo z glukozaminom. Gre za naravno
snov, ki spodbuja tvorbo hrustanca. Glukozamin je gradnik zdravega hrustanca in
znanstvene študije so jasno pokazale, da
je glukozamin zmožen ustaviti razgradnjo
hrustanca, s tem pa obenem preprečuje bolečino. Pri nakupu glukozamina je pomembno izbrati izdelek, ki ima dokumentacijo o
kvaliteti in varnosti. To so glukozamini, ki
so uradno registrirani kot zdravila. Potrebno
je nadalje izbrati glukozaminov sulfat, saj
je s to obliko narejenih največ študij in ima
dokazano učinkovitost.

»Že po okrog treh, štirih tednih je
bolečina v mojih kolenih izginila.
V kolenih mi ne poka več in tudi
tečem brez kakršnihkoli problemov.
Glukozaminove kapsule so mi v veliko
pomoč,« navaja gospod Šmit.

očem. Zato sem od takrat zelo pozoren pri
izbiri in se vedno odločam le za najboljše,«
pravi gospod Šmit.
Zdravilo se je izkazalo po nekaj tednih
Gospodu Šmitu so bolečine izginile v manj

Glukozamin bo jemal redno
Po zaslugi glukozaminovih kapsul so Šmitova kolena sedaj spet v najlepšem redu. Ne
čuti nobenih bolečin, pokanja ni in lahko
rečemo, da nima nikakršnih težav. »Navdušen sem, da lahko nadaljujem s tekom,
ker v tem res uživam. Vsekakor bom nadaljeval z jemanjem glukozaminovih kapsul.
Nekoč sem poizkusil s pavzo pri jemanju in
v kratkem se je bolečina vrnila. Zato tega ne
bom več ponovil,« še razglaša gospod Šmit.

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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V približno štirih tednih se je gospod Šmit
povsem pozdravil. Težave zaradi norih
bolečin v kolenih so izginile. »Ne morete
si predstavljati, kako sem si oddahnil, ker
lahko nadaljujem s tekom. Gre za šport, ki
ga imam najraje in že samo misel na to, da
z njim morda ne bom mogel nadaljevati,
me je zelo potrla,« pove 46-letni Šmit. Zaradi svojih bolečih kolen je nekoč potarnal
sosedovi hčerki, ki dela v lekarni in ona je
bila tista, ki mu je svetovala jemanje zdravila
glukozamin.

Njegovo dekle je veliko teklo
Ironično je, da je bil tek, njegov najljubši
šport, tisti, ki mu je povzročil težave s koleni.
Šmit pojasnjuje: »Pred nekaj leti sem obiskal
osebnega zdravnika zaradi nenadnih težav s
hrbtom. Svetoval mi je več aktivnosti. Moje
dekle je veliko teklo, tako da sem se tudi
sam odločil za ta šport.« Takoj si je kupil
kvalitetne tekaške superge z ustreznim blaženjem, se naučil pravilne tehnike, kasneje
je še upočasnil tempo teka in se izogibal asfalta. Vendar kljub vsem tem prilagajanjem
so se bolečine v kolenih pojavile.

Kozmetični pripomoček

»Začutil sem veliko olajšanje, ko so
me kolena prenehala boleti in sem
lahko nadaljeval s tekom, ki je moj
najljubši šport,« pravi gospod Šmit.
Navdušen je, saj je odkril glukozamin, naravno snov, ki mu je pomagala premagati bolečino v njegovih
bolečih kolenih.

Glukozamin Pharma Nord
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