»Hodim lahko kjerkoli
brez bolečin v kolenu«
»Včasih sem zjutraj komaj vstajala iz postelje, tako so me bolela kolena. Vendar
zdravilo glukozamin, ki ga redno jemljem, mi odlično pomaga,« pravi Marija in
dodaja, da je zdaj zmožna hoditi kjerkoli, brez bolečih občutkov.

Učinki so se pokazali kmalu. »Že po treh
tednih sem začutila razliko,« pravi. »Spet
sem lažje vstala in hodila, saj ponavadi
vse opravim peš in ne uporabljam javnega
prevoza.«

Naravna rešitev za
boleče
sklepe
Glukozamin
se je uvrstil
med najbolj
aktualna
zdravila v
zadnjih letih.
Ta naravna
učinkovina,
ki je gradnik
zdravega hrustanca, je varno in
učinkovito zdravilo za
osteoartrozo, kronično
bolezen, ki napada sklepe.
Glukozamin pomaga telesu proizvajati nov hrustanec in dokazano izboljša
gibljivost in zmanjša bolečino. Klinične
študije so dokazale, da je glukozamin
enako učinkovit pri odpravljanju bolečine kot protibolečinska zdravila, vendar
brez neželenih učinkov, ki so značilni za
dosedanja protibolečinska zdravila.

Zjutraj se počuti odlično
Marija ob obujanju spominov na čase, ko je
imela bolečine v kolenih, spoznava, kako velika sprememba se ji je zgodila. »Prej so moji
kolenski sklepi pokali in občasno sem se ob
vzravnani drži skoraj sesedla. Sklep ni bil
zmožen nositi moje teže,« pripoveduje. »V
kolenu sem imela ostro neprijetno bolečino.
Ko sem se zjutraj zbujala, mi je vzelo zelo
dolgo časa, preden sem se lahko postavila
na noge. Zdaj s tem nimam več težav.«

»Vesela sem, da lahko hodim kjerkoli,
brez bolečin v kolenih. Še bolj pa sem
hvaležna, da se lahko igram s svojimi
štirimi vnuki,« pravi Marija. Bolečino
v kolenih je odpravila z zdravilom
glukozamin.

Kot bi imela nova kolena
Odkar Marija jemlje zdravilo glukozamin,
se počuti v redu.
»Zdi se ji, kot da bi imela nova kolena. Vsi

simptomi so izginili. Sedaj lahko povsod
grem peš, na primer tudi po mestu, kjer z
veseljem opravljam svoje nakupe.«

OBČUTLJIVO
KOLENO?
Glukozamin Pharma Nord kapsule
vam ponujajo olajšanje
· Zavirajo obrabo hrustanca.
· Izboljšajo gibljivost sklepov.
· Kapsule zlahka 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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Po približno treh tednih
❞
sem opazila spremembo”

Igra se z vnuki
Odsotnost bolečine v kolenih je Mariji olajšalo življenje in počuti se veliko bolje. Ima
štiri vnuke, ki jih prej z bolečimi koleni ni
mogla dohajati.
»Zdaj pa, ko so na obisku, se lahko z njimi
veliko igram in v tem zelo uživam,« razlaga.

Kozmetični pripomoček

Petindvajset let dela za tekočim trakom v
tovarni je zahtevalo svoj davek na Marijinih
kolenih. Pred tremi leti je bolečina postala tako neznosna, da je nujno potrebovala
pomoč.
»V lekarni je dobila revijo in prebrala zanimiv članek o glukozaminu. Menila sem, da
je vredno poskusiti,« pravi Marija.

Glukozamin Pharma Nord
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