Ljudje so mislili, da ne bo nikoli več hodil

»Operacija kolena odpovedana,
gospod Anton je našel rešitev«

Bil je priklenjen na posteljo
Anton je prvič začutil bolečine v levem kolenu februarja 2013. Nikoli ne bo pozabil,
kako se je začelo. »Bolelo je, kot da bi imel
koščke ostrega stekla v kolenu,« se spominja. »Nisem mogel hoditi in sem moral zato
dva meseca ležati v postelji. Posledica tega
je bila, da so moje nožne mišice popolno-

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.

Lekarnar mu je priporočil glukozamin
Zdravnik je njegovo bolezen diagnosticiral
kot osteoartritis, ki je pri ljudeh Antonove
starosti zelo pogost, ter ga za junij istega
leta napotil na operacijo kolena.
Ker Anton ni mogel ničesar storiti in je bil
zaskrbljen zaradi nastale situacije, je poskušal najti način, kako se izogniti operaciji.
Nekega dne je vzel v roke neko revijo in v
njej prebral članek o glukozamin sulfatu.
Odločil se je, da ga preizkusi.
Postopoma je šlo na bolje
Lekarnar mu je povedal, da bo minilo nekaj
časa preden bo ozdravel. Že pri drugi škatlici
pa je Anton začutil razliko.

Bolelo je, kot da bi imel
❞
koščke ostrega stekla v kolenu”
“Čutil sem, kako bolečina postopoma izginja
in bilo je vedno bolje. Odločil sem se, da odpovem operacijo. Vesel sem, da sem to storil.
Kar poglejte me, moje stanje se je povsem

»Nekateri ljudje so mislili, da ne bom
nikoli več hodil, toda glukozamin mi je
pomagal, da sem se znebil bolečin v in
odpovedal operacijo kolena,« je povedal
Anton.

izboljšalo,« je povedal Anton, ki je navdušen nad tem, da je njegovo koleno ponovno
gibljivo. Toda kljub popolni gibljivosti se
še vedno rad usede ter se posveti enemu
od svojih najljubših hobijev, zbirateljstvu.
“Trenutno skupaj s 27-letnim vnukom sestavljava zbirko živali,« pove ves vesel.

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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“Nekateri ljudje so bili zares prepričani,
da ne bom več hodil,” je povedal Anton,
navdušen nad tem, da je odkril rešitev za
hromečo bolečino v kolenu.
“Razen rahlega skelenja, ki se pojavi ob hladnem vremenu, nimam nobenih bolečin v
kolenu. Brez težav lahko hodim in se vzpenjam po stopnicah. Prav nobenih omejitev
ni za katerokoli dejavnost,” pove s pridihom
olajšanja in hvaležnosti za glukozamin, ki
mu je pomagal, da se je njegovo življenje
uredilo.

ma oslabele,« s tresočim glasom, nabitim z
emocijami, pripoveduje Anton.

Kozmetični pripomoček

“Ko sem začutil, da je glukozamin
pričel delovati, sem se odločil, da tvegam in odpovem operacijo kolena.
Danes je moje koleno popolnoma
zdravo in ni je stvari, ki je ne bi mogel
početi,” je povedal 75-letni Anton, ki
se ponovno veseli življenja.
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