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S pomočjo zdravila bolečin ni več

“Spet lahko hodim
gor in dol po svojih
stopnicah”
“Bolečina je pričela izginjati po enem tednu jemanja kapsul glukozamina,” pravi gospa Urška, ki ji to
zdravilo povsem zadošča.

Glukozamin je izvleček iz lupin rakcev in
je naravni gradnik hrustančnega tkiva. To
je snov, ki jo telo uporablja za tvorbo čvrstega in odpornega zdravega hrustanca.
Študije kažejo, da si lahko ljudje s poškodovanim hrustancem opomorejo z zdravilom glukozamin, ki popravlja hrustančno
tkivo, obenem umirja bolečino ter izboljšuje gibljivost.
Dokumentirano je, da je
glukozamin tako učinkovit kot protibolečinska in
protivnetna zdravila,
pomembno pa je,
da ga ne bremeni
toliko stranskih
učinkov kot
prej omenjena zdravila.

Hodim naokoli po
❞
opravkih tako kot včasih,”

Nadaljevala bo z rednim jemanjem
kapsul glukozamina
Naneslo je, da je gospa Urška prenehala z
jemanjem svojih kapsul glukozamina, toda
tega ne bo nikoli več ponovila. Zelo kmalu
so se ji bolečine vrnile in zato sedaj prav

pozorno sleherni dan redno jemlje zdravilo
in uživa v njihovem učinku.
“Imenitno je, da se lahko gibljem tako kot
včasih,” navaja upokojena fizioterapevtka
s kliničnega centra, ki prav tako poudarja,
da spet uživa življenje brez bolečin.

razlaga.

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· Zavira obrabljanje hrustanca
· Izboljša gibljivost
· Kapsule se zlahka pogoltnejo.
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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.
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Preverjena podpora
za zdrav hrustanec

Urška je zadovoljna, da ne potrebuje več
protibolečinskih tablet.
Takšne izkušnje s sintetičnimi protibolečinskimi zdravili, ki jih navaja gospa Urška,
ima tudi precej drugih ljudi.

Kozmetični pripomoček

Bolje po tednu dni
“Že samo po enem tednu jemanja sem
čutila pričetek izboljšanja. Bolečine so
prenehale in sedaj lahko hodim naokoli
po opravkih tako kot včasih, obenem tudi
postorim svoja gospodinjska opravila in
celo vrtnarim,” pravi z veseljem. Gospa

“Samo en teden je bil potreben, da je zdravilo glukozamin pričelo delovati. Sedaj se lahko
gibljem naokoli tako kot včasih,” pravi gospa Urška, ki ne rabi več protibolečinskih zdravil.

Glukozamin Pharma Nord

Ne rabi več protibolečinskih tablet. Kapsule
glukozaminovega sulfata so naredile konec neznosnim bolečinam v kolenih gospe
Urške. Njen sin ji je povedal za to zdravilo
in sedaj vidi, kolikšno srečo ji je prinesel.
“Počutim se 20 let mlajšo in brez težav
lahko hodim gor in dol po svojih stopnicah zahvaljujoč temu izvrstnemu zdravilu,”
pravi 73-letna gospa iz prestolnice.

