
Kloubus
Každý z nás to pozná - bolesti chrbta, kolien či šije. K tomu sa
môže pridružiť aj nepríjemné, miestami bolestivé praskanie či
škrípanie kĺbov. Za všetko môže nielen stres, ale aj nesprávne
polohovanie tela počas dňa, pričom najväčším zabijakom kostí a
kĺbov je nepretržité sedenie za počítačom či mobilom. Z
dlhodobého hľadiska potom akýkoľvek pohyb predstavuje bolestivé
utrpenie. Kloubus je riešenie!

Čo je Kloubus a pre koho je určený?
Kloubus je 100 % český, voľnopredajný a najmä účinný výživový doplnok s obsahom
vitamínov a minerálov, ale aj iných cenných zložiek, kľúčových pre zdravie kĺbov,
chrupaviek, kostí a šliach.

Pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania je bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, 100 %
zdravotne nezávadný. Nástup účinku je u každého individuálny, avšak Kloubus zvykne
prejavovať účinky už po 1-3 mesiacoch pravidelného užívania.

Obsiahnuté chondroprotektíva a kolagén disponujú neobyčajnou silou účinku, ktorý
navráti opotrebovaným kĺbom druhý dych.

Kloubus prášok nie je vhodný pre deti. Ľudia s cukrovkou či vysokým krvným tlakom by sa
mali pred jeho užívaním poradiť s lekárom! Kloubus je kontraindikovaný pri súčasnom
užívaním liekov proti zrážanlivosti krvi.

Kloubus a jeho zloženie
● hydrolyzovaný kolagén - patrí medzi základnú stavebnú jednotku organizmu
● glukosamín sulfát - najobsiahlejšia zložka chrupaviek
● MSM - obsahuje ju každá bunka v ľudskom tele
● chondroitín sulfát - nenahraditeľná zložka zdravých chrupaviek
● kyselina hyaluronová - má blahodarné účinky (využíva sa aj pri liečbe chronických

zápalov močových ciest u žien)
● bromelain - tráviaci enzým, ktorý napomáha tráveniu lieku
● L-leucín - posilňuje svalstvo
● horčík - upokojuje nervovú sústavu
● zinok - mužom pomáha pri problémoch s plodnosťou
● mliečnan vápenatý - zvyšuje antioxidačné účinky obsiahnutých látok
● biotín - stavebný materiál dopĺňajúci energiu
● vItamín C - priaznivo vplýva na obranyschopnosť organizmu
● vitamín D - posilňuje zuby a kosti

https://www.kloubus.sk/sk/


Spôsob užívania
Kloubus v podobe rozpustného prášku sa odporúča 9 g (1 vrecúško) denne dôkladne
rozmiešať v 200 - 250 ml pitnej vody izbovej teploty, ideálne počas jedla ráno alebo večer.

Cenová dostupnosť
Kloubus je dostupný v mesačných, dvojmesačných či štvormesačných baleniach, ktoré sú
cenovo výhodné a ekonomické, pričom je možné objednať si ho online alebo telefonicky.
V rámci štvormesačnej kúry máte dokonca 3+1 Kloubus zadarmo!

Reálne skúsenosti s účinnosťou produktu
Osvedčil sa najmä pri problematických kolenách, napríklad pri algickom bloku kolena, čo
nastáva pri vysychaní a následnom opotrebení chrupavky. Ide o veľmi nepríjemný a
bolestivý blok, ktorý zamedzí akúkoľvek pohyblivosť kolena.

Zákazníci sa vo väčšine prípadov stretávajú s celkovo rýchlym nástupom účinku, ktorý sa
prvotne prejaví lepšou pohyblivosťou, na základe ktorej časom utícha aj samotná
bolestivosť kostí a kĺbov. Kľúčové je však jeho pravidelné užívanie, nakoľko sa na všetko
dobre vždy čaká.

Vedeli ste, že
Kloubus si dokonca pochvaľujú aj štíhle mamičky, ktoré počas pôrodu utrpeli prasknutie či
zlomeninu lonovej spony? Samotní gynekológovia v spolupráci s ortopédmi odporúčajú
užívanie chondroitín sulfátu ženám, ktorým sa počas pôrodu poškodila panva.

Pre a proti

Výhody
● najlepší liek na trhu pri ochoreniach chrupaviek a bolestí kĺbov
● vysoká spokojnosť zákazníkov
● špeciálne prispôsobené, ľahko vstrebateľné množstvo
● príjemná grepová chuť
● 0 % nežiadúce účinky

Nevýhody
● neskorší nástup účinku
● vyššia cena

Náš názor na Kloubus
Zákazníkmi osvedčená kvalita výrobku, ktorý pomáha predchádzať vzniku bolesti kĺbov,
oceňujú prevažne starší ľudia so sklonom k rôznym ortopedickým ťažkostiam. Aj keď sú na
trhu rôzne iné náhrady, a to aj na lekársky predpis, Kloubus je jedinečný vďaka svojim



nulovým nežiaducim účinkom a ľahkému zloženiu pre nenáročné vstrebávanie bez
zaťaženia organizmu.

Zdroje
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