Як підвищити ефективність лікування остеоартрозу?!
Біль в суглобах приковує всю увагу людини до себе. Замість того щоб впевнено рухатися до своєї мети, гуляти і
насолоджуватися природою, доводиться зміщувати фокус на неприємні відчуття в суглобах. Остеоартроз бере
в заручники спортсменів і людей після сорока років. Тих, хто завжди в русі, тих, хто вже пройшов тисячі
кілометрів по шляху свого життя. Його приваблюють самі цілеспрямовані і активні. Остеоартроз наказує
сповільнитися, зупинитися і терпіти.
Але необов’язково підкорятися болям. Новий американський крем Revalife допомагає усунути їх і відчути
свободу. Спочатку в його цілющу дію переконалися жителі Америки. У 2017 році Ревалайф з’явився і в Україні.
Як допомагає лікувати остеоартроз Ревалайф?
Традиційне лікування остеоартрозу тривале і неприємне. Уколи, ударно-хвильова і лазерна терапія,
оксигенотерапія, санаторний відпочинок. Відчути ефект від лікування пацієнтам вдається не відразу, багатьом
здається, що відновлення не приносить результату. Тільки через кілька місяців інтенсивних лікувальних дій
приходить полегшення. Подібна терапія ізолює від соціального життя.
Винахідник крему Revalife Ентоні Капомаккья також страждав від остеоартрозу. Він поставив собі за мету –
знайти медичний препарат, який би швидко усував біль у суглобі і відновлював хрящову тканину. Тривалі
місяці досліджень і експериментів дали позитивний ефект. Ентоні Капомаккья переконався в дієвості крему на
собі, отримав патент і гранд США на винахід.
У чому ж секрет крему?
• Revalife – це крем з унікальною формулою, яка містить NAG-глюкозамін.
• Глюкозамін допомагає поліпшити амортизацію в суглобах.
• У кремі Ревалайф міститься 8,5 г глюкозаміну.
• Біодоступність глюкозаміну становить 40%.
Що це означає?
Ревалайфу вдається вирішувати відразу кілька найважливіших проблем людей, які страждають від
остеартроза й артриту.
•

•
•

Усуває біль швидше інших подібних препаратів. Вже через тиждень користування кремом суглоби
перестають «нити», ходити стає легше. Місяць користування практично позбавляє від болю на
початкових стадіях захворювання.
Відновлює хрящову тканину і бере участь в регенерації сухожиль, зв’язок. Глюкозамін насичує собою
суглоби і, по суті, реконструює їх структуру. Даний ефект дозволяє усунути біль протягом шести місяців.
Зберігає свободу. Не потрібно переміщатися в санаторій або щодня їздити в лікарню на болючі або
стомлюючі процедури, очікувати в чергах. Ви просто наносите крем на шкіру в проблемних місцях і
продовжуєте жити звичайним життям.

Щоб переконатися в ефективності крему, на сайті можна ознайомитися з відгуками, інструкцією, історією
виготовлення Ревалайфа і почитати корисну інформацію про крем.
Поспішайте позбутися болю вже сьогодні, почніть активно жити прямо зараз!
Прес-служба інтернет-видання Tabletki.ua.
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