
Eğer ki vücutta glucosamine eksikliği var ise 
eklemler tam olarak korunmaz ve sağlıklı 
kalamazlar.

Glucosamine, 
denizlerde bulunan kabuklulardan elde edilen
aminoşeker maddesidir.

Eklemlerin çevresinde bir koruyucu görevi gören
glucosamine, dokuları oluşturan maddelerin
bir parçası olarak görev alır.

One More Painless Night GLU, vücudun karşılaşabi-
leceği olumsuzluklar ve dirençlere karşı, kaslarda ve 
dokularda enerji takviyesine imkan 
vermektedir. 

Böylece vücut, kendi kendisine en yüksek seviyede 
destek olarak, en iyi ölçüde faaliyette kalmasına 
imkan tanır.

Enerjinin geri toplanmasına, depresyonun önlenmesine, 
fiziksel durumun düzeltilmesine ve vücudun güç 
geliştirmesine yardımcı olur. Sağlıklı kan hücrelerinin 
üretilmesine ve kan basıncının düzenlenmesine imkan 
sağlar. Zihni sakinleştirmek ve ruhu teskin etmek için 
önemli bir araçtır.

Enerjinin geri toplanmasına, depresyonun önlen-
mesine, fiziksel durumun düzeltilmesine ve 
vücudun güç geliştirmesine yardımcı olur. Sağlıklı 
kan hücrelerinin üretilmesine ve kan basıncının 
düzenlenmesine imkan sağlar. Zihni sakinleştirmek 
ve ruhu teskin etmek için önemli bir araçtır.

*One More Painless Night GLU,
  TTS Teknolojisi ile üretilmiştir.



15 dakikalık 
deneyde Painless Night 

GLU kullanımı sonrası kan 
dolaşımı hızlanmaktadır. 
Açıkça daha iyi bir kan 
dolaşımı sağlanır. KAN 

GELEN YERE CAN 
GELİR.

Transdermal terapotik sistem (TTS) lokal olarak deri 
üzerine yapıştırmak sureti ile uygulanacak olan bir bant 

üzerindeki etken maddelerin, kontrollü bir şekilde 
serbestleştirilerek, deri üzerinden sistemik kan dolaşımı-

na ulaştırılmasının sağlandığı bir yöntemdir.

Bu yöntem sayesinde ağız yolu ile alındığında 
gastrointestinal sistemde etkinliğini kaybeden ya da 
karaciğerde ilk geçişte yıkım etkisine uğrayan etken 

maddelerin deriden emilerek sistemik dolaşıma 
karışması sağlanmaktadır.

# o n e m o r e i n t e r n a t i o n a l
Bizi Takip Edin!

Kalp damar hastalıklarının ana nedeninin, zayıf kan 
dolaşımı olduğu bilinmektedir. 

En iyi ölçüde enerjinin tesis edilmesi, dayanıklılığın 
artırılması, kaliteli konsantrasyon, sağlıklı vücut 
bileşenleri, stres düzeyinin azaltılmasına yardımcı 
olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, cilt problem-
lerinin oluşumunu en aza indirmek, fiziksel canlılık ve 
cinsel fonksiyonun üst düzeye çıkarılmasına, destek 
olmak hedeflerimiz arasındadır.

GÜMÜŞ
İYONU
Gümüş iyonu, güçlü ve doğal bir 
antibiyotiktir ayrıca enfeksiyonlara karşı
etkili bir koruyucu görevi de bulunmaktadır.

Bir katalizör olarak çalışır,tek hücreli bakterilerin, 
virüslerin ve mantarların oksijen metabolizmaları için 
ihtiyaç duydukları enzimi çalışamaz hale getirir. 
Vücut kimyasına ve enzimlerine hiç zarar vermeden 
mikro organizmalar yok edilmiş olur. İçten tedavinin 
en doğal halidir.

PAINLESS NIGHT GLU


