»Tako ohranjam svoje
sklepe zdrave«

Zadovoljna z rezultati
Že leta poznam izdelke Pharma Nord in sem

Naravna
rešitev za boleč
kolenski sklep
Glukozamin se je v zadnjih letih uvrstil med
najbolj aktualna zdravila.Ta naravna učinkovina, ki je gradnik zdravega hrustanca,
je postala varno in učinkovito zdravilo za
osteoartrozo, kronično bolezen, ki napada
sklepe. Iz glukozamina nastaja v telesu nov
hrustanec, kar dokazano izboljša gibljivost
sklepov in zmanjša bolečino. Klinične študije so dokazale, da je glukozamin enako
učinkovit pri odpravljanju bolečine kot klasična protibolečinska zdravila, vendar
brez neželenih učinkov,
ki so značilni za ta, doslej
pogosto predpisovana
protibolečinska
zdravila.

Razliko sem občutila že
❞
po enem tednu!”
Spet dohaja svojega otroka
Zaradi zdravih in dobro delujočih sklepov
sedaj Aurelija brez težav dohaja svojega
otroka. »Pravo olajšanje je, da me bolečine
v kolenih ne ovirajo pri kateri koli dejavnosti v mojem življenju. Trudim se, da se
ravno prav gibljem, zato je zdravilo še bolj
učinkovito. Priporočam ga vsem, ki hočejo
ohraniti svoje sklepe zdrave.«

»Zavedam se, da sem premlada za
težave s sklepi. Hočem biti aktivna in
v dobri kondiciji kolikor dolgo je le
mogoče in zato jemljem glukozamin,« je
povedala 37-letna Aurelija.

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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“Premlada sem za težave s sklepi, zato naredim kar je možno, da jih ohranjam zdrave,«
je povedala Aurelija. Živi aktivno življenje
in še posebej rada plava. Svoj zdrav življenjski slog dopolnjuje z glukozaminom, ki ji
ublaži bolečine zaradi osteoartroze, obrabe
hrustanca.

z njimi zadovoljna. Imela sem probleme s
sklepi v kolenih. Še posebej hudo je bilo
lansko leto, kar me je zelo zaskrbelo. Odločila sem se, da preizkusim glukozamin ter
se prepričam, ali res pomaga. In prav zares
pomaga,« je povedala Aurelija.
Zdravilo jemlje že nekaj več kot štiri mesece
in sedaj je zelo zadovoljna z učinki.
“Razliko sem občutila že po enem tednu,«
pove. »Pravzaprav sem se po mesecu dni
jemanja nekega drugega zdravila , ki me ni
zadovoljilo, odločila, da z njim prekinem
in ugotovim, kako se bo moje telo odzvalo
na glukozamin. V enem tednu sem opazila
razliko. Zdaj se ne ločim od glukozamina.«

Kozmetični pripomoček

“Odločila sem se, da preizkusim glukozaminov sulfat in ugotovim, ali
bo koristil mojim sklepom. Zdravilo
mi je prineslo veliko olajšanje in
spremembo sem občutila že po
enem tednu,« je povedala 37-letna
Aurelija.
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