Nič več protibolečinskih tablet

»Našla sem naravno
zdravilo za moja boleča
kolena«

Naravna rešitev za boleče sklepe
Sklepi nam lahko začnejo povzročati težave v katerikoli starosti. Za starejše ljudi je
značilno, da jih včasih neznosno obremenjuje osteoartroza, gre za obrabo sklepnega
hrustanca, kar povzroča bolečine in zmanjšano gibljivost sklepov. Bolezen pa lahko
prizadene tudi mlade ljudi. Medtem ko si
veliko ljudi lajša težave s protibolečinskimi
in protivnetnimi zdravili, je glukozamin veliko boljša izbira zaradi več razlogov.
• Glukozamin je naravni gradnik za
hrustančno tkivo.
• Znanstvene študije so dokazale, da
glukozaminov sulfat zmanjša bolečino
v enaki meri kot protibolečinska in
protivnetna zdravila.
• Glukozaminov sulfat ima zelo malo
neželenih učinkov.
• Glukozaminov sulfat je
edino zdravilo, ki ustavi
nadaljnjo razgradnjo
sklepnega hrustanca.
Obrabljeni hrustanec se lahko celo
obnavlja.

Ne čutim več bolečin,
❞
ki sem jih prej
komaj prenašala.”

Dober nasvet farmacevta
V lekarni so ji povedali za glukozaminove
kapsule. Glukozamin je ekstrakt iz lupinarjev, dokazali so, da odpravlja bolečino in
zmanjšano gibljivost v sklepih, kar se oboje
pojavlja pri osteoartrozi.
»Prav kmalu sem opazila izboljšanje. Sedaj
imam bistveno manj bolečin in lahko celo
pokleknem. Počutim se imenitno in komaj
še kdaj potrebujem protibolečinske tablete,«
pravi Marija.

»Glukozaminove kapsule so zelo
izboljšale moja kolena. Ne čutim več
bolečin, ki sem jih prej komaj prenašala
in sem potrebovala pomoč, da sem
vstala iz postelje,« pravi gospa Marija.

Ostanite zdravi
Marija ohranja svoje zdravje z dobrimi prehranskimi navadami in z gibanjem. »Rada
obiskujem različne kraje, hodim v gledališče in podobno. Svoje tri vnuke pogosto
spremljam na izlete in v kampe, tako da
sem obiskala že veliko krajev,« pravi gospa
Marija.

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· Zavirajo obrabo hrustanca
· Izboljšajo gibljivost sklepov
· Zlahka jih 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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Veliko ljudi bi izboljšanje, ki ga je Marija
Maciene občutila v svojih kolenih, opisalo
kot »čudež«. A vendar ona ve, da ima njeno
okrevanje popolnoma logično razlago.
»Po prvih nekaj tednih jemanja zdravila
glukozamin, se je stanje mojih kolenskih
sklepov zelo popravilo, tako da ne čutim več
bolečin, ki sem jih prej komaj prenašala,«
pravi gospa.

Kozmetični pripomoček

»Kolena so me včasih tako bolela,
da sem potrebovala pomoč pri
vstajanju iz postelje,« pravi Marija
Maciene. »Sedaj komajda zaznam
kakšne boleče občutke.«

Zoprna prometna nesreča
Razlog za tako slabo stanje njenih kolen je
avtomobilska nesreča pred mnogimi leti. To
se je zgodilo, ko je imela 55 let in bolečina je
bila tako neznosna, da jo je skoraj ohromila.
»Nisem bila sposobna vstati iz postelje brez
pomoči,« se spominja. Tudi kasneje, ko je
minilo že kar nekaj časa, je imela težave s
počepanjem, klečanjem in je morala stalno
jemati protibolečinske tablete.
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