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Konec bolečih sklepov:

»Pred kratkim sem že desetič
preplaval Blatno jezero«
Predstavljajte si 74-letnega upokojenca, ki že desetič plava prek Blatnega jezera. Ste ostali ravnodušni?
»Zelo sem ponosen,« pravi gospod
Ferenc, obenem pa dodaja: »Moram
reči, da to ne bi bilo mogoče, če ne
bi zvedel za zdravilo glukozamin.«
Zdravilo, o katerem govori Ferenc, je izvleček iz lupin lupinarjev in ga čedalje več ljudi
jemlje, da si pozdravi boleče sklepe. 74-letni
gospod Ferenc je imel težave z bolečinami v
vseh sklepih, s pomočjo zdravila glukozamin
pa sedaj to bolečino uspešno obvladuje.
»V veliko olajšanje mi je, da sem zvedel za to
zdravilo,« pravi Ferenc. »V preteklosti sem se
skušal zdraviti na različne načine. Bolj je šlo
za lajšanje težav, kot za dejansko zdravljenje.
Z glukozaminom pa zadnjih 5 let ne občutim
več bolečin.« Ker se sedaj tako dobro počuti,
je zmožen sodelovati na 5 km dolgem plavanju prek Blatnega jezera na Madžarskem. To
je napor, ki ga večina ljudi ne zmore, tudi tisti,
ki so dosti mlajši. Ferenc pa je sodeloval že
na svojem 10. plavanju čez jezero.

Od nekdaj se ukvarja s športom

Že od malih nog se Ferenc ukvarja s športom. Bolečine v sklepih so se pojavile v času
njegove upokojitve leta 2011.
»V svojih 50ih in 60ih sem še vedno užival v
športu in celo ponovno začel z atletiko, vendar so se čez nekaj časa pojavile bolečine.
Zdravnik mi je svetoval, naj poskusim še s
plavanjem, a so me sklepi še vedno boleli,« pojasnjuje. Potem ko je poizkusil različne načine
zdravljenja, je na koncu slišal za glukozamin
in se odločil, da prične terapijo še z njim.

Učinek po enem mesecu

Resnično je bil navdušen nad tem, kako hitro je občutil učinke zdravila. »Bolečina je
izginila že po mesecu dni jemanja zdravila
glukozamin,« pravi. »Sedaj imam tudi boljši
spanec, saj nimam več bolečine, zaradi katere
sem prej težko zaspal oziroma sem se zbujal.«
Veseli ga tudi dejstvo, da je glukozamin popolnoma naravno zdravilo. »Prej sem jemal
druge izdelke za lajšanje bolečin v sklepih in
pojavili so se neželeni učinki. Z zdravilom
glukozamin teh problemov nimam.«
Gospod Ferenc se je pozanimal, če zdravilo

»Obožujem ročna dela, rad berem in z veseljem
❞
preživljam čas s svojimi vnuki,« dodaja Ferenc.

· 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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Kozmetični pripomoček

Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje

Glukozamin Pharma Nord

OBČUTLJIVO KOLENO?

AD

»S pomočjo zdravila glukozamin nimam več
bolečin. Sklepi me ne bolijo več in uživam v
plavanju, kar veliko pomeni. Nedavno sem
že desetič plaval prek Blatnega jezera,«
pojasnjuje 74-letni Ferenc.
jemlje neprekinjeno ali če gre za jemanje v
kurah. Dobil je informacijo, da je obraba hrustanca kronična bolezen in da je zato treba
zdravilo glukozamin jemati trajno, neprekinjeno in doživljenjsko, seveda je v tem primeru potreben glukozamin, ki je varen in
registriran kot zdravilo.

Nič več terapij s steroidnimi
injekcijami

Zgodilo se je, da so ga po napornem fizičnem
delu pri obnovi doma tako bolele rame, da
je prejel terapijo s steroidi. Ob tem pa so se
pojavili močni neželeni učinki. Po tej izkušnji je prešel na zdravljenje z glukozaminom
in kmalu je lahko ponovno plaval. Učinek je
odličen in tudi v prihodnje bo ostal zvest tej
naravni rešitvi za njegove boleče sklepe, saj mu
omogoča, da uživa v življenju brez bolečine.

Naravna podpora za
zdrave sklepe

Glukozamin, izvleček lupin lupinarjev, je naraven gradnik hrustanca. Študije pravijo, da imajo
ljudje z osteoartrozo (obrabo hrustanca) korist
od jemanja glukozamina, saj preprečuje obrabo hrustanca in obenem zmanjšuje bolečino
in izboljšuje gibljivost v sklepu. Dokazano je,
da je glukozamin pri preprečevanju bolečine
enako učinkovit kot dosedanja protibolečinska
zdravila.
zdravi sklepni hrustanec

Evropska skupina
vrhunskih strokovnjakov je nedavno
objavila nove smernice za zdravnike in
zdravstvene delavce,
kjer navajajo, da je
glukozaminov sulfat
zdravilo izbora za
zdravljenje osteoartroze.

delno uničeni
sklepni hrustanec

