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“Spet igram tenis tako kot včasih.
Moja kolena so spet izvrstna in to je
olajšanje, ki mi omogoča, da te dni
spet uživam življenje,” pravi 63-letni
Knut Kamieth. Vse je postalo veliko
lažje, potem ko je odkril zdravilo
glukozamin.
Tenis je med najbolj prilubljenimi dejavnostmi gospoda Knuta in končno je spet
zmožen zabijati teniško žogico naprej, levo
in desno, ure in ure, ne da bi ga pri tem
ovirala kolena.
“Prej so me moja kolena toliko ovirala, da
sploh nisem mogel biti sproščen in uživati v igri, toda vse to je preteklost,” govori
prikupni 63-letnik, ki se nič več ne počuti
utesnjenega zaradi elastičnih nogavic, elektro-masaž in ščitnikov za kolena. “Prebral
sem neki članek o glukozaminu, zdravilu,
ki naj bi bilo posebej primerno za kolenske sklepe in že po treh tednih sem čutil
razliko,” navaja gospod Knut.
Začelo se je že v najstniških letih
Že odkar je bil najstnik, je imel probleme

s svojimi koleni, predvsem je šlo za sklepe.
Značilno je bilo to, da je imel težave, ko je
dolgo časa sedel pred televizijo ali pa po
igranju tenisa. Resnično je užival v tem
športu in ga je ponavadi igral večkrat na
teden, toda ta dejavnost mu je sčasoma
začela povzročati preveč težav. “Pogovoril
sem se s športnim zdravnikom, ki mi je
svetoval elektro-masaže in ščitnike za kolena, da bi pomagal svojim sklepom, toda
nič od tega ni zaleglo,” pravi Knut Kamieth.
Dejaven in srečen
Nekega dne pa je bral članek o glukozaminu. Čeprav Knut Kamieth ni poseben
privrženec jemanja tablet, mu je bilo to
zdravilo že na prvi pogled blizu, ker je bilo
naravno in tudi ko ga je poskusil, ni imel
z njim nikakršnih problemov. “Doslej ga
jemljem že tri leta in iskreno povem, da je
zdravilo glukozamin imelo samo pozitivne
učinke name in na moja kolena,” pravi.
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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.

Glukozamin Pharma Nord

OBČUTLJIVO KOLENO?
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“Moja kolena so mi povzročala
težave, že ko sem bil star trinajst let.
Onemogočala so me pri polnem igranju
tenisa, toda z zdravilom glukozamin,
ki ga jemljem že tri leta, so vse težave
izginile,” pravi Knut Kamieth.

Prebral sem neki članek o glukozaminu, zdravilu, ki naj
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»Moja kolena mi spet dovolijo,
da uživam življenje«

Glukozamin –

bistvena sestavina za
zdrave sklepe
Glukozamin je naravna snov, izvleček
iz školjčnih lupin. Telo potrebuje to
sestavino za tvorbo zdravega in čvrstega
sklepnega hrustanca. Mnogo starejših
ljudi je ugotovilo, da jim glukozamin
pomaga pri obrabi
zdravi sklepni hrustanec
hrustanca, ki je
precej razširjena zdravstvena
težava v tretjem
življenjskem
obdobju. Zdravilo
glukozamin je posebej koristno za
tiste, ki so že po
naravi živahni in
aktivni privrženci delno uničeni
svobode gibanja. sklepni hrustanec

