»Moji prej obrabljeni
sklepi so kot prerojeni«

Izvrsten učinek
Bolečine so se pojavile pred petimi leti, še
posebej v kolenih in kolkih. Hudo je bilo zlasti med hojo, pri dvigovanju ter prenašanju
težjih bremen, kar je popolnoma razumljivo.
»Preiskava z ultrazvokom je razkrila, da
imam obrabljen hrustanec. Takrat mi je
zdravnica svetovala jemanje zdravila glukozamin in za to sem ji izjemno hvaležen,«
pravi.

Naravno zdravilo
za boleče sklepe
Povsem naravno je, da se sklepi v starosti
pričnejo obrabljati. Hrustanec na kosteh se
tanjša in posledice so bolečina, zmanjšana
gibljivost, vnetje in pokanje v sklepih.
V zadnjih letih se je uveljavilo zdravljenje
osteoartroze z glukozaminovim sulfatom,
gradnikom zdravega hrustanca.
Skupina evropskih strokovnjakov je nedavno potrdila
smernice, kjer kot zdravilo
izbora za zdravljnenje
osteoartroze navajajo
glukozaminov sulfat.

Nemoten spanec
»Prej sem se ponoči ves čas zbujal zaradi bolečin, sedaj pa celo noč mirno spim.
Čudovit občutek je, ko se zjutraj zbudim
spočit,« pripoveduje Ciril.
Uvidel je, da je zdravilo glukozamin pri
zdravljenju obrabe hrustanca uspešno.
Zdravnica mu je tudi povedala, da je zdravilo varno, kar se je potem pri jemanju tudi
pokazalo.

Zjutraj se spet zbujam
❞
spočit!”
»Jemljem tudi zravilo marivarin in zato
grem vsak mesec na pregled k specialistu.
Povedali so mi, da je moje stanje stabilno
in da ni nobene interakcije med zdravilom
glukozamin in marivarinom,« pravi gospod
Ciril.
Vesel in ponosen
Gospod Ciril je za svoja leta zelo dejaven.
Vesel in ponosen je, da mu zdravje spet
tako dobro služi. Meni, da mu k temu po-

»Pred približno petimi leti so se mi
pojavile bolečine tudi v kolenih. Posebej
me je bolelo pri hoji in dvigovanju težjih
bremen. Kmalu po začetku jemanja
zdravila glukozamin, pa so bolečine
izginile,« pravi Ciril.

leg zdravila pripomore tudi 460 let star kip
svetega Miklavža, ki je njihov patron in so
ga pri domači cerkvi odkupili še pred drugo
svetovno vojno.
»Upam, da se nama bo z ženo posrečilo, da
februarja prihodnje leto praznujeva diamantno obletnico poroke. Vsekakor bom še naprej skrbel za zdravo življenje in redno jemal
zdravilo glukozamin, pri čemer se ne bom
pustil prepričati, da bi jemal glukozamin
prehransko dopolnilo, ki lahko povzroča
interakcije z marivarinom,« še dodaja Ciril.

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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Ko se ljudje staramo iz dneva v dan, tudi naši
sklepi začnejo popuščati. To se je zgodilo
gospodu Cirilu, ki je imel zaradi tega veliko
težav: bolečine, manjšo gibljivost, pokanje
in vnetje. Na srečo je zdravnica priporočila
uspešno zdravljenje za njegove probleme.
»Dejala mi je, naj začnem jemati zdravilo
glukozamin, ki mi je resnično pomagalo.
Kmalu sem občutil zdravilne učinke, saj so
bolečine začele izginjati. Sedaj težav nimam
več,« pojasnjuje Ciril.

Gospodu Cirilu je zdravilo delovalo izvrstno
in sedaj lahko spet gospodari v svojem starem mlinu, žagi Venecijanki in po okoliškem
posestvu.

Kozmetični pripomoček

»Nimam več bolečin v sklepih in
to je tako veliko olajšanje« pravi
84-letni gospod Ciril. »Poleg tega,
da se spet gibljem povsem brez
težav, se ponoči nič več ne zbujam
zaradi bolečin v sklepih,« zadovoljno pripoveduje.
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