
Musisz to wiedzieć! Dbaj o stawy! 

Choroba zwyrodnieniowa stawów rozwija się w wyniku zaburzeń funkcjonowania 
chrząstki stawowej. Jej zadaniem jest amortyzowanie ruchów stawu. Im większa masa ciała, 
tym większe ryzyko powstania zwyrodnień - zwłaszcza kolan, ale...
Szczupłe osoby też mogą mieć problemy ze stawami z powodu pracy, jeśli wymaga np. 
częstego klęczenia lub zginania kolan, podnoszenia ciężkich przedmiotów lub długotrwałego 
stania lub siedzenia. 

Jakie są objawy? To przede wszystkim ból podczas ruchu, ustępujący w spoczynku (stawy 
dokuczają w ciągu dnia, w nocy prawie ich nie odczuwamy), problem ze wstawaniem z krzesła,
schodzeniem po schodach. Drugi objaw to sztywność stawów: chory ma kłopot z 
wyprostowaniem lub zgięciem kolana czy odwiedzeniem nogi w stawie biodrowym. Problem 
często występuje rano, po przebudzeniu się, ustępuje po 5-10 minutach. Ważnym objawem jest 
też dźwięk przypominający trzeszczenie podczas ruszania nogą lub ręką (to efekt tarcia o siebie
nierównych powierzchni stawowych, które uległy zniekształceniom).

Reasumując! Bolący kręgosłup, dłonie, kolana?

Poznaj właściwości pitnego miąższu aloesowego z dodatkami Aloe Vera Freedom, który zawiera:

1. glukozaminę – biologiczny surowiec konieczny do odbudowy i regeneracji chrząstek naszych stawów i 
kręgosłupa; z glukozaminy powstają tzw. proteoglikany, czyli „cegiełki budulcowe” chrząstki, 

2. chondroitynę – powstają z niej glikozaminoglikany – podstawowe elementy budulcowe miękkich części
stawów i połączeń kręgosłupa, 

3. hydrolizatu kolagenu – stymulującego komórki zarówno do produkcji kolagenu, jak i proteoglikanów, 
czyli dwóch najważniejszych składowych macierzy 

Działanie (3 x dziennie po 30ml):

• oczyszcza organizm z toksyn, 
• ułatwia przyswajanie substancji odżywczych, witamin i minerałów, 
• pomaga pielęgnować młodzieńczą elastyczność stawów i wiązadeł,

niezależnie od wieku! 
• łagodzi objawy dolegliwości stawowych i zapobiega ich nawrotom, 
• zapobiega powstawaniu kontuzji sportowych, 
• wzmacnia stawy, kręgosłup i ścięgna, 
• uzupełnia niedobory BIOsiarki w całym organizmie, 
• podnosi ogólną odporność. 



Aloe Vera Freedom (1000ml)

Pitny miąższ aloesowy z dodatkami: 
• glukozamina (w postaci siarczanu) – biologiczny surowiec konieczny

do odbudowy i regeneracji  chrząstek  naszych  stawów i  kręgosłupa;
z glukozaminy  powstają  tzw. proteoglikany,  czyli  „cegiełki
budulcowe” chrząstki;

• chondroityna  (także  w  postaci  siarczanu)  –  powstają  z  niej
glikozaminoglikany –  podstawowe  elementy  budulcowe  miękkich
części stawów i połączeń kręgosłupa;

• hydrolizatu  kolagenu  -  stymuluje  komórki  zarówno  do  produkcji
kolagenu,  jak  i  proteoglikanów,  czyli  dwóch  najważniejszych
składowych macierzy.

Działanie:
- oczyszcza organizm z toksyn;
- ułatwia przyswajanie substancji odżywczych, witamin i minerałów;
- pomaga  pielęgnować  młodzieńczą  elastyczność  stawów  i  wiązadeł,

niezależnie od wieku!
- łagodzi objawy dolegliwości stawowych i zapobiega ich nawrotom;
- zapobiega powstawaniu kontuzji sportowych;
- wzmacnia stawy, kręgosłup i ścięgna;
- uzupełnia niedobory biosiarki w całym organizmie;
- podnosi ogólną odporność.

Dla kogo jest Aloe Vera Freedom?
Po raz pierwszy ci wszyscy, którzy nabrali dobrych nawyków codziennej dbałości o stan swego zdrowia, mogą
wreszcie jak należy chronić i pielęgnować swoje… chrząstki. Zarówno te w stawach kolanowych, biodrowych,
barkowych i innych, jak i te bardzo delikatne odpowiadające za giętkość i ruchliwość poszczególnych kręgów
kręgosłupa. Tam, gdzie są chrząstki w naszym organizmie – tam rodzi się wszelki ruch. I tak jak to  coraz
częściej bywa we współczesnym świecie – gdy chrząstki zaczynają cierpieć z powodu niedoborów budulca –
tam zaczynają się dolegliwości i schorzenia narządów ruchu.

Aloe Vera Freedom zaleca się:

• młodzieży intensywnie uprawiającej  sport – żeby pełni  energii  młodzi  ludzie  nie obawiali  się
kontuzji  w  obrębie  narządu  ruchu  oraz  tego,  że  będą  być  może  zmuszeni  odejść  kiedyś  od
uprawiania sportu z całkowicie zniszczonymi stawami i kręgosłupem;

• osobom wchodzącym w wiek dojrzały – żeby poranna sztywność kręgosłupa i obolałe na deszcz
kolana nie zakłócały im doceniania uroków dojrzałości;

• ludziom wchodzącym w wiek podeszły  – żeby tak  bardzo nie  obawiać  się  unieruchomienia  i
zniewolenia przez którąś z poważnych chorób stawów lub kręgosłupa;

• wszystkim  cierpiącym  z  powodu  dolegliwości  bólowych  narządu  ruchu –  żeby  razem  z
prowadzoną przez lekarzy terapią mogli lepiej znosić dokuczliwe objawy swego schorzenia;

• i w ogóle wszystkim obdarzonym wyobraźnią na tyle, aby pragnąć przez całe życie  cieszyć się
wolnością ruchu – niezależnie od wieku!

Nr 80850
Cena 129,00 pln

O inne zdrowe produkty zapytaj! Zapraszam...
Kontakt: Artur Manios Partner LR tel. 882-148-998, email: manios.artur@gmail.com
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