“Vesela sem, ker sem našla
zdravilo za svoja boleča
kolena”

Vsa iz sebe na kolenih
Ko se spominja preteklih dni, Helena komaj
dojame, kako je zmogla prestajati vse skupaj. Stanovanje ima v četrtem nadstropju v
stavbi brez dvigala in s svojimi pokajočimi
in bolečimi koleni je le s skrajnimi napori
zmogla toliko stopnic gor in dol.

Povrhu pa se me je
❞
lotevala omedlevica, ko sem

morala vstati s stola. Morala
sem se plaziti po kolenih, da
ne bi izgubila zavesti.
Vsa iz sebe sem bila,« si priklicuje v spomin
Helena in dodaja, kako pomni, da niti za
ped ni mogla premakniti glave ali pa da bi
se z brado dotaknila svojega prsnega koša.
K sreči so vse te tegobe za njo. Zahvaljujoč
zdravilu glukozaminov sulfat spet gospodinji in uživa življenje z možem in šestnajstletno hčerko.

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· zavirajo obrabljanje hrustanca.
· izboljšajo gibljivost sklepov.
· 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.
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“Tako boleča so bila moja kolena, da
sem le s skrajnimi napori premagovala
stopnice, toda po mesecu dni jemanja
kapsul glukozaminov sulfata so vse
bolečine izginile,” pravi 36-letna Helena
Vladut.

KAJ JE GUKOZAMIN?
Glukozamin je naravni izvleček iz lupin rakcev. Iz glukozamina nastajajo
življenjsko dejavne spojine, kot so glikozaminoglikani, hialuronska kislina
in kolagen, ki so naravni gradniki hrustančnega tkiva. Z leti se pri večini ljudi
do določene stopnje razvije osteoartritis,
ki slej ko prej začne povzročati bolečine
in slabšo gibljivost v sklepih. Vzrok za
to je obraba hrustanca, toda glukozamin
(preverite, da gre za glukozaminov sulfat) to razgradnjo hrustanca preprečuje
in celo jo lahko tudi popravlja.

Zdravo koleno

Bolno koleno
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Šestintridesetletni Heleni Vladut je bila
nenadna smrt očima boleča izkušnja v več
ozirih. Ko je reševalcu pomagala dvigniti
očimovo truplo v rešilni avto, je naredila
neroden gib, v hrbtenici je škrtnilo, prišlo je
do zdrsa medvretenčne ploščice in morala
je na kirurški poseg. Kot da to ne bi bilo
dovolj, so jo začela boleti še kolena, zaradi
česar je spet neznosno trpela. K sreči je ne
dolgo tega slišala za glukozaminov sulfat,
zdravilo za zdravljenje bolečih sklepov in
sklenila je, da poskusi srečo z njim.
“Po enem mesecu jemanja sem se počutila
bolje in moj zdravnik je vztrajal, naj nadaljujem z rednim in trajnim jemanjem, saj je
povsem jasno videl, kako izdatno mi to zdra-

vilo pomaga,” navaja sproščena gospa, ki
lahko končno preživi ves dan brez bolečin.

Kozmetični pripomoček

“Celo moj zdravnik je lahko videl,
kako izdatno mi je pomagalo
zdravilo in je zato vztrajal, naj
nadaljujem z rednim in trajnim
jemanjem,” pravi Helena Vladut, ki
so ji neznosno pokanje in bolečine
v kolenih končno prenehale.

Glukozamin Pharma Nord
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