LEPOTA & ZDRAVJE

“Moje koleno je ponovno zdravo”
Ko je Naomi Teitler pred dvema
letoma začelo nagajati koleno, so ji
prijatelji svetovali jemanje zdravila
glukozamin. “Običajno se ne zatekam k jemanju tablet, a ko sem
ugotovila, da ta stvar res deluje, sem
bila nasveta še kako vesela, ” pravi
gospa Teitler. Dodaja, da hodi kot v
starih časih, s poskočnim korakom
in brez bolečine v kolenih.

Prijateljica je imela odlične izkušnje z zdravilom gluko❞
zamin, zato sem ga začela jemati tudi jaz. Po nekaj tednih
so se bolečine v kolenu že znatno zmanjšale,« pove gospa
Teitler.
koleno vedno bolj bolelo, kar me je oviralo
pri delu, saj sem medicinska sestra in sem
veliko na nogah.«
Glukozamin je pomagal
Prijateljica je gospe Teitler svetovala, naj
poskusi jemati zdravilo glukozamin.
Po letu dni je prenehala z jemanjem glukozamina, kar pa se je izkazalo kot slaba
odločitev, saj se je bolečina zopet pojavila. Gospa Teitler je ponovno začela jemati
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Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· Zavira obrabljanje hrustanca
· Izboljša gibljivost
· Kapsule se zlahka pogoltnejo.

Jemljejo se 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.

Kozmetični pripomoček

OBČUTLJIVO
KOLENO?

AD

Glukozamin Pharma Nord

Če ne bi jemala zdravila glukozamin, bi
Naomi Teitler verjetno še danes trpela
hude bolečine v kolenih, tako pa je s priljubljenim gradnikom hrustanca znova našla
poskok v koraku in lahko hodi tako, kot
je hodila v mladih letih.
Njena zgodba sega 13 let nazaj, ko si je med
zimskim športnim dopustom poškodovala
koleno. Naomi Teitler pravi: »Takrat je sicer trajalo, da sem si čisto opomogla, a sem
nato na nesrečo čisto pozabila. Lani pa je
ortoped z rentgenom slikal moje koleno in
povedal, da bolečine v kolenu ne izhajajo
iz običajne artroze, temveč je koleno boleče zaradi obrabljenega hrustanca. Na nek
način mi je odleglo, ko sem izvedela vsaj
razlog za bolečine, a hkrati so mi povedali
tudi, da mi ne morejo nikakor pomagati.
To je bila zame zelo slaba novica, ker je
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glukozamin in njeno stanje se je zopet izboljšalo. Dandanes redno jemlje zdravilo
glukozamin, saj se je prepričala, da ji res
pomaga.

Izboljšuje stanje v
obrabljenih sklepih

Večina starejših ljudi se sooča s težavami obrabljenega hrustanca, saj se z leti predvsem
v kolenih hrustanec znatno stanjša. Nove
metode zdravljenja so postale izredno priljubljene zato, ker dokazano pomagajo ponovno zgraditi hrustanec v sklepih na naraven
način. Glukozamin gradi zdrav hrustanec
in pomaga zmanjševati bolečine, zato ob rednem jemanju sklepi ponovno delujejo. Tako
postaja glukozamin vedno bolj priljubljena
oblika zdravljenja ljudi z osteoartrozo. Tudi
zdravniki priporočajo jemanje glukozamina,
ker je varno in učinkovito ter deluje že v
nekaj tednih.

Zdrav hrustanec
v sklepu služi
blaženju udarcev
oziroma začšiti
kosti pred obrabo.

Ko se hrustanec obrabi
(nastane osteoartroza),
lahko pride do hudih
bolečin in težav pri
uporabi sklepov.

