Bolj malo je hodila naokrog, saj jo je bolelo, sedaj pa pravi:

»Bolečina v kolenih je
kmalu izginila«

❞ Kolena me ne bolijo več”
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.

Svoboda gibanja
Zaradi različnih razlogov njene kosti niso
tako močne kot bi morale biti in včasih se
je res grozno bala padcev. »Z veliko težavo
sem se spravila iz kopalne kadi in na splošno
sem se bala vseh spolzkih površin, kjer sem
tvegala nevarnost padca,« pove gospa. Sedaj
pa, ko jo sklepi ne bolijo več, čuti, da je s
svojimi nogami mnogo bolj stabilna. »Zelo
sem vesela, da so mi svetovali jemanje glukozamina. Od takrat naprej ga ves čas redno
in neprekinjeno jemljem,« sporoča gospa.
Obnovljen hrustanec
Učinke glukozamina je občutila prav kmalu.
Gospa Lajosne pravi: »Presenečena sem bila,
saj sem prav kmalu čutila, kako se bolečina
v mojih kolenih zmanjšuje in sedaj zaradi
teh bolečin ne boleham več.« Verjame, da
ji glukozaminove kapsule pomagajo obnavljati hrustanec in tako preprečujejo, da bi
konci kosti drgnili drug ob drugega »Po
navodilih proizvajalca že ves čas jemljem
po tri kapsule na dan in s koleni nimam
več težav,« dodaja.

»Čutila sem hitro izboljšanje že ob prvi
škatlici glukozamina in sedaj bolečine
v mojih kolenih ni več,« zatrjuje
zadovoljna gospa.

Zelo aktivno življenje
Gospa Lajosne je vedno bila zelo dejavna
oseba. Uživa pri delu z ljudmi, pri organizaciji in spodbujanju različnih aktivnosti.
»Sem vodja kluba upokojencev in brigam
se za veliko izletov ter različnih programov.
Te dejavnosti pa lahko opravljam le, če se
dovolj gibljem, tako da je zame izjemnega
pomena, da imam čvrsta in zdrava kolena,«
pripoveduje gospa Lajosne.

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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Če imate poleg bolečin še krhke kosti, ki
so nagnjene k temu, da se hitro lomijo, je
normalno, da se bojite padca. Do nedavnega je imela tudi gospa Lajosne podobne
težave, dokler ji ni zdravstvena delavka na
revmatološki kliniki povedala za zdravilo
glukozamin, ki jo je dobesedno spravilo
nazaj na noge.
»Kolena me ne bolijo več in celo moja rama,
ki mi je povzročala kar nekaj preglavic, je
sedaj v redu. Veliko mi pomeni, da sem
zmožna normalno hoditi in pri tem nimam
bolečih občutkov. Še posebej zato, ker imam

krhke kosti in si res ne želim padca,« pojasnjuje gospa Lajosne.

Kozmetični pripomoček

»Ponovno uživam življenje in ni me
več tako strah, da bi padla ali da bi
mi spodrsnilo,« pravi gospa Lajosne.
Včasih je bolehala zaradi bolečin v
kolenih in ramenih in težave je imela
pri najbolj vsakdanjih opravilih, kot
je na primer vstopanje in sestopanje
iz avtobusa ali kopalne kadi. Potem
pa je začela jemati glukozaminove
kapsule in bolečine so izginile.
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