Glukozaminov sulfat v kapsulah

“Kakšno olajšanje – poslej brez
bolečin v kolenih!”
“Kolena so me ponavadi zelo bolela
– sedaj pa nič več. Po televiziji sem
nekega dne videl reklamni spot o
kapsulah glukozamina,” pravi Joao
Albuquerque. Šel je v lekarno in se
pozanimal o kapsulah glukozamina
in sedaj, ko redno jemlje to zdravilo
že nekaj mesecev, se sprašuje, zakaj
ga ni odkril že prej.

“Hoja mi je res povzročala veliko
težav, toda sedaj je moja bolečina
v kolenu izginila. Vedno se z
veseljem spominjam dne, ko sem
si po televiziji ogledal reklamni
spot o kapsulah glukozamina,”
pravi Joao Albuquerque.

Če bi zvedel za te kapsule prej, bi se Joao
prej tudi izognil neznosnim bolečinam,
zaradi katerih je bila svojčas njegova hoja
prav huda nadlega.
“Nekaj let pred tem sem poskušal z več izdelki, toda pri nobenem ni bilo takšnega
učinka, kot ga občutim pri glukozaminovem
sulfatu v kapsulah,” pravi.

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· zavirajo obrabljanje hrustanca.
· izboljšajo gibljivost sklepov.
· 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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bolečin!”

Veliko ljubiteljskih dejavnosti
Glede na vse, kar Joao rad počne v življenju,
bi bilo prav nevšečno, da bi ga pri tem ovirali
razboleli sklepi. Sedaj, ko je odkril kapsule
glukozamina, nima več teh težav.
“Prav z užitkom negujem svoj vrt in nekaj
dreves. Tako se ukvarjam z borovnicami,
krompirjem, jabolki, grozdjem in drugimi
pridelki. Veliko časa preživim pri tem in mi
je zelo pri srcu,« pravi Joao.
Odpravljanje bolečin po naravni poti
Osteoartroza je težava, ki se pojavi z leti.
Sklepni hrustanec predstavlja zaščitno
plast, ki preprečuje, da bi konci kosti drgnili drug ob drugega. Z leti se hrustanec
obrablja in stanjša, kar povzroča bolečine, otekline in zmanjša gibljivost sklepov.
Mnogi ljudje uporabljajo protibolečinska
zdravila, obstajajo pa tudi druga zdravila,
kot so kapsule glukozamina, ki so pomagale Joau. Glukozamin je naravni izvleček iz
školjčnih lupin. Je strukturna izvorna snov
sklepnega hrustanca in je nenadomestljiv pri
nastanku čvrstega in prožnega hrustančnega
tkiva. Raziskave so pokazale, da glukozamin
bolnikom z osteoartrozo zavira nadaljnje
propadanje hrustanca, poleg tega pa zmanjšuje bolečino, ki je eden osrednjih znakov
te bolezni. Obstajajo tudi dognanja, da glukozaminov sulfat pomaga pri obnavljanju
že poškodovanega hrustanca.
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Naravno olajšanje za hrustanec v sklepih
Glukozaminov sulfat je naravni izvleček iz
školjčnih lupin, ki znanstveno preverjeno
učinkuje na bolezen, imenovano osteoartroza ali po domače – obraba hrustanca. V

študijah so ugotovili, da glukozaminovsulfat
umiri bolečino v sklepih in izboljša gibljivost
sklepov. Glede na zmanjševanje bolečine je
enako učinkovit kot prejšnja simptomatska
protibolečinska zdravila. Glukozaminov sulfat dejavno sodeluje pri tvorbi hrustanca in
prav to je razlog, da je uspešen pri zaviranju
obrabe hrustanca v sklepih. Enako učinkovito prepreči tudi drobljenje sklepnega
hrustanca.

Kozmetični pripomoček

Te dni sta plavanje in hoja njegova redna
rekreacija. 69-letni upokojenec občuti polno gibljivost, ta občutek zlasti velja potem,
ko je začel jemati glukozaminov sulfat v
kapsulah.

Častna beseda,
❞
res se počutim brez

Glukozamin Pharma Nord
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