Našel zdravilo za bolečino, ki ga je hromila in pravi:

»Moja kolena me ne
bolijo in se nič več ne
zaskočijo«

»Glukozamin mi je pomagal odpraviti bolečino v kolenih in kolkih. Izboljšal mi
je tudi gibljivost omenjenih sklepov. Jemljem ga približno že deset let,« pravi
70-letni gospod Viljem Kiraly, dobrovoljni upokojenec, ki sedaj lahko po vasi
vozi kolo in se loteva tudi dolgih sprehodov.

Moja kolena se nič več
❞
ne zaskočijo.”
Naravna rešitev za
boleče kolenske
sklepe
Glukozamin se je
uvrstil med najbolj
aktualna zdravila
v zadnjih letih. Ta
naravna učinkovina,
ki je gradnik zdravega hrustanca, je varno in
učinkovito zdravilo za osteoartrozo, kronično bolezen,
ki napada sklepe. Glukozamin
pomaga telesu proizvajati nov hrustanec
in dokazano izboljša gibljivost sklepov in
zmanjša bolečino. Klinične študije so dokazale, da je glukozamin enako učinkovit pri
odpravljanju bolečine kot protibolečinska
zdravila, vendar brez neželenih učinkov, ki
so značilni za dosedanja protibolečinska
zdravila.

Vedno manj bolečine
Bolečina v njegovih kolenih je postopoma
izginjala in sedaj čuti, da njegovi sklepi delujejo bolje.
»Sklepi se nič več ne zaskočijo, kot se je do-

»Prav čutim, kako so se moji sklepi
popravili. Ni več bolečin kot včasih,
tudi kolena se ne zaskočijo več, sem
veliko bolj prožen, lahko gonim svoje
kolo in hodim na dolge sprehode,« pravi
sedemdesetletni Viljem.

gajalo včasih in veliko lažje hodim naokrog.
Kot dodatek h kapsulam glukozamina si dvakrat na leto privoščim še medicinsko kopel
in oboje skupaj mi prav dobro dene,« pravi
Viljem, zadovoljen, da zmore vse opravke, ki
so mu pri srcu. Tako se loteva vseh opravil
okrog hiše, v kateri živita skupaj z ženo.
Viljem je celo poizkusil z jemanjem glukozamina drugega proizvajalca, da bi videl, če
bo efekt isti, vendar ni bil. »Iskreno lahko
povem, da učinek drugega glukozamina
ni bil enak in sem se vrnil h prvotnemu,«
pripoveduje o svojih izkušnjah.

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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Zdravnik mu je povedal za glukozamin
Viljemu so se bolečine pojavile pred približno 15 leti in odšel je na posvet k svojemu
zdravniku, da bi zvedel, kaj lahko stori za

rešitev tega problema.
»Moji sklepi so se takrat poslabšali in včasih
se mi je koleno kar zaskočilo in nisem mogel
hoditi. To se je ponavadi dogajalo pri spuščanju po stopnicah,« se spominja. Bolečina
se je toliko povečala, da si je že komaj lahko
obuval čevlje. Pred tem pa je bil vajen dolgih sprehodov. »Celo pozimi sem ponavadi
prehodil 3-5 kilometrov na dan,« dodaja.
Ko mu je doktor povedal za glukozamin in
mu svetoval jemanje, je bil Viljem kar dovzeten za njegov predlog. »Po določenem času
sem opazil, kako učinkovite so glukozaminove kapsule. Kmalu sem zares čutil izboljšanje
v svojih sklepih,« pravi gospod Viljem.

Kozmetični pripomoček

»Moja kolena so sedaj v tako dobrem stanju,
da se mi zdi, da bi lahko celo tekel, če bi me
kdo preganjal,« pove gospod Viljem v smehu. Tako zelo je zadovoljen z izboljšanjem,
ki ga je izkusil ob jemanju glukozaminovih
kapsul, da kar čuti potrebo, da deli svojo
zgodbo z drugimi.
»Če lahko pomagam komu, ki trpi zaradi
enakih težav, kot sem jih imel sam, me bo to
zelo razveselilo,« pravi 70-letnik in dodaja,
da ima svoj glukozamin vedno s seboj, tako
da ga nikoli ne pozabi redno jemati.

Glukozamin Pharma Nord
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