Користь хондропротекторів і де їх купувати.
Що таке хондропротектори
Хондропротектори - це препарати,які націлені на профілактику та лікування болю в
суглобах та інших проблем з кістковими тканинами.Ці препарати допомагають
запобігти появі остеопорозу та хворобам опорно-рухового апарату.
До складу хондропротекторів входять такі речовини:
Глюкозамін
Ця речовина стимулює відновлення хрящової тканини.Крім того,глюкозамін посилює
процес поновлення хондроїтинсірчаної кислоти,сприяє відкладанню кальцію в
кісткових тканинах та запобігає руйнації суглобів.
Сірка
Мінерал,який підтримує структуру і міцність тканин завдяки утворенню сірковмістних
зв’язків між білками.
Також,до складу хондропротекторів входять природні речовини,що містять
глюкозамін та хондроїтин (високий відсоток таких речовин допомагає
уникнути запальних процесів у тканинах та забезпечує їх швидке
відновлення),гіалуронова кислота,хондроїтин сульфат.

Кому необхідні хондропротектори
Якщо ви страждаєте на:
Артроз
Хронічне захворювання суглоба,при якому він втрачає рухові функції.
Остеопороз
Дефіцит кальцію та відповідно зменшення маси кістки та порушення мікроархітектури
тканини.Це призводить до крихкості кісток та ризику регулярних переломів.
Бурсити і артрити
Запальні процеси кісткових тканин,що супроводжується регулярними болями у
суглобах та деградації рухової функції.
Остеохондроз хребта
Захворювання тканин хребта,що супроводжуються появою гриж,сколіозу та
протрузій (початкова стадія грижі,випинання стінки міжхребцевого диска без
розриву фіброзного кільця самого диска.)
В такому випадку хондропротектори допоможуть підтримати здоров’я кісток та
суглобів.

Хондропротектори потрібно вживати на ранніх стадіях перелічених вище
захворювань.Тільки тоді вони матимуть позитивний ефект,але найчастіше люди йдуть
до лікаря коли вже пізно і тут хондропротектори безсиллі.
Хондропротектори заборонено вживати:
1. У період вагітності
2. При особистій невиносимості цього препарату
3. При запальних хворобах шлунку та кишечника

Де їх придбати
Наш магазин «Strong to be» продає продукцію закупленну у США,.У нашому каталозі
ви знайдете хондропротектори,вітаміни та інші БАДи від таких компаній як
«Kirkland» та «CVS Health».
Компанії-гіганти,чия продукція є однією з найкращих на світовому ринку.Цифри
говорять самі за себе.Лише «Kirkland» продали понад 250 млн. одиниць товару в
2019 році.Вражає.
Перевагами нашого магазину є:
Гнучка система знижок
Працюємо за попередніми замовленнями
Продаємо гуртом та у роздріб
Також,при покупці двох одиниць товару, ми даруємо знижку на третю у розмірі 50%!
Фото та короткий опис кожного продукту,а також ціну можна знайти на сайті
магазину в меню «Каталог»
Замовляй у "Strong to be".Подбай про здоров’я вже зараз!

