66-vuotias puutarhuri löytää helpotuksen
niveltulehdukseen kurkumasta, mutta sillä on elämää
mullistava sivuvaikutus. Lue hänen tarinansa…
Perjantai, 01. Toukokuuta 2020

Jos pelkäät eläväsi loppuelämäsi reseptilääkkeiden armoilla lievittääksesi niveltulehdustasi ja sen
aiheuttamia kipuja, kannattaa sinun lukea Lahdesta kotoisin olevan Petterin lausunto
JointFuel360:sta.
Kuulemme liiankin usein, kuinka ihmisten täytyy turvautua reseptilääkkeisiin lievittääkseen
nivelkipuja tietämättä niiden aiheuttamista sivuvaikutuksista. Tämä saa meidät säpsähtämään joka
kerta. Petterin lausunnon kaltaiset kertomukset saavat meidät iloisiksi, sillä ne kertovat, kuinka joku
on päässyt eroon reseptilääkkeistä ja löytänyt luonnollisen korvikkeen, jota ihmiset ovat käyttäneet
tuhansien vuosien ajan.

KUINKA PETTERI PÄÄSI EROON OPIAATEISTA
”Lääkärini halusi minun ottavan opiaatteja, joita minulle oli
määrätty 10 vuoden ajan. Kärsin kovasta
niveltulehduksesta molemmissa polvissani ja muista
sairauksista, joiden takia en voinut korjata polveani – tämä
aiheutti minulle todella paljon kipuja. Lääkärini ehdotti
kokeilemaan kurkumaa luonnollisena kivunlievittäjänä.
Koska olen puutarhuri, lähdin innolla kokeilemaan
yrttilääkintää. Apteekista sain tavanomaisia 100 mg

pillereitä, joita kokeilin jonkin aikaa. Kipu polvissani lieveni hieman, ei kuitenkaan niin paljon, että
voisin häärätä puutarhassani ilman kipuja.
Tehdessäni taustatutkimusta sain selville, että JointFuel360 on yksi suosituimmista ravintolisistä,
joka sisältää kurkumasta löytyvää kurkumiinia. Aloin ottamaan 2 kapselia päivässä, ja neljän
päivän kuluessa aloin tuntea vapauttavaa tunnetta polvissani ja tunsin, kuinka tulehdukset olivat
vähentyneet merkittävästi.
Vähän yli viikon jälkeen huomasin, kuinka olkapäideni liikerata palautui entiselleen, ja kuinka
polveni ja nilkkani jaksoivat kantaa minua koko puutarhatäytteisen päivän läpi. Eikä tämä tähän
lopu! Minun täytyi kantaa muistivihkoa mukanani kaikkialle muistaakseni kasvieni
kasteluaikataulun, mutta kun olin ottanut kurkumaa 3 viikkoa, huomasin, etten enää tarvinnut
muistivihkoani. Aivotoimintani oli terävöitynyt! Odottamaton iloinen sivuvaikutus, joka on tehnyt
elämästäni niin paljon helpompaa!

Tavallisesti niveleni turpoavat puutarhassa hääräämisen jälkeen, ja tunnen oloni jäykäksi ja
vanhaksi. JointFuel360:n ottamisen jälkeen huomasin, etteivät niveleni enää turvonneet liikunnan
jälkeen samalla tavalla.
Koitin elää pari viikkoa ilman kurkumaa, ja arvatkaas mitä? Aloin kuulla luideni natisevan, nilkkani
turposivat, enkä pystynyt huolehtimaan puutarhastani enää samalla tavalla (ja vaimoni kertoo
minun olleen ärtyisä)!
Päätin tilata uudelleen 3 kuukauden edestä JointFuel360:aa, jonka sain 41 % alennuksella, ja pian
sen jälkeen huomasin, että palasin taas entiselleni! Ei särkyjä eikä kipuja, ja turvotus oli laskenut..
jopa vaimoni huomasi minun palanneen takaisin pirteäksi omaksi itsekseni. :) En epäile

JointFuel360:n tehoa ollenkaan, ja jos itse olet ajatellut kokeilevasi sitä, suosittelen toimimaan.
Olin itsekin todella skeptinen, mutta usko pois, se on yksi elämäni parhaimmista valinnoista.”

JOINTFUEL360:N HYÖDYT
Ei ihme, että JointFuel360:sta on tullut puhuttava nimi
terveystuotteiden maailmassa, sillä sen on jo pitkään todettu tuovan
mukanaan paljon hyötyjä.
Lukuisat lääkärit ympäri maailman rohkaisevat kuluttajia nauttimaan
kurkumasta löytyvää kurkumiinia päivittäin. Se ei ainoastaan lievitä
niveltulehdusta ja nivelkipuja, vaan sillä on paljon muitakin hyötyjä.
JointFuel360:n ainesosien on tieteellisesti todistettu…
•Olevan tehokas, luonnollinen ja anti-inflammatorinen valmiste
•Vahvistavan immuunijärjestelmää
•Auttavan säätelemään ruoansulatuskanavaa
•Ylläpitävän liikkuvuutta ja joustavuutta
•Parantavan verenkiertoa, mikä vähentää sydänsairauksien riskiä
•Lisäävän elimistön kykyä hyödyntää antioksidantteja
•Parantavan kognitiivisia toimintoja, mikä pienentää riskiä
sairastua aivosairauksiin, kuten Alzheimeriin
•Helpottavan niveltulehduksesta kärsivien kipua
•Auttavan ehkäisemään ikääntymistä ja taistelevan ikääntymiseen liittyviä kroonisia sairauksia
vastaan

”JointFuel360:n sisältämät tehokkaat ainesosat yhdessä pysäyttävät niveltulehduksen ennen kuin
se ehtii aiheuttamaan vauriota, kipua ja liikkumattomuutta.”

- Kim Langdon, yleislääkäri
Ohio State University College of Medicine

HUOMIO: KAIKKI KURKUMAA SISÄLTÄVÄT RAVINTOLISÄT EIVÄT
OLE SAMANLAISIA!

Suurin osa markkinoilla olevista kurkumaa sisältävistä ravintolisistä mainostaa
SISÄLTÄVÄNSÄ standardisoitua kurkumiinia. Tämä ei ole vale, mutta ei myöskään koko totuus!
Syy kurkumaa sisältävän ravintolisän ottamiselle on sen pääasiallisen ainesosan, kurkumiinin,
hyödyntäminen, ja vaikkei luomukurkumajuurijauhe olekaan pahasta, se ei ole läheskään yhtä
tehokasta kuin standardisoitu kurkumauute, joka sisältää 5 % kurkumiinia. Tässä syy.
Kurkumajuurijauhe sisältää noin 1-2 % kurkumiinia. Tässä kohtaa täytyy muistaa, että kurkumiini
on JUURI SE ainesosa, jota olet etsimässä.
Vertaapa sitä standardisoituun kurkumauutteeseen, joka sisältää 5 % kurkumiinia. Tällainen
valmiste on siis lähes viisi kertaa tehokkaampaa! Kun tätä yhdistellään mustapippurin kanssa
paremman imeytymisen takaamiseksi, on sinulla käsissäsi paljon tehokkaampi kurkumaa sisältävä
ravintolisä kuin MIKÄÄN luomuravintolisä!
Jos haluat TULOKSIA, suosittelemme JointFuel360:aa, joka sisältää 200 mg standardisoitua
kurkumauutetta (5 % kurkumiinia) per annos, ja saat MYÖS mustapippuria. Ilman mustapippuria
kurkumiini ei imeydy elimistöön läheskään yhtä hyvin!

LOPPUTULEMA
Mikäli etsit markkinoiden parasta tuotetta, joka lievittää kipua ja lisää joustavuutta, ja jossa on
myös paljon muita hyötyjä, on JointFuel360 sinulle sopiva tuote.
Sen lisäksi, että kyseessä on markkinoiden #1 myydyin valmiste, sen mukana tulee 100 %
tyytyväisyystakuu: 60 päivän rahat takaisin -takuu! JointFuel360 antaa lukijoillemme
toistaiseksi voimassa olevan 40 % alennuksen heidän ensimmäisestä ostostaan, sekä
ILMAISEN TOIMITUKSEN!

KLIKKAA
KLIKKAA TÄSTÄ
TÄSTÄSAADAKSESI
SAADAKSESI4040%%
ALENNUKSEN
ALENNUKSEN
JOINTFUEL360:STA

Ilmainen toimitus kaikkiin tänään tehtyihin

tilauksiin!
Tutkimukset ja lähteet:

•Arthritis Foundation: Kurkuma niveltulehduksen hoidossa
•Kurkumiinin ja boswelliahapon yhteisvaikutuksen tehokkuus ja turvallisuus nivelrikon
hoidossa: vertaileva, satunnaistettu, kaksoissokkokokeella tehty, lumekontrolloitu tutkimus

•Mauste niveltulehdukseen: kurkumiinin anti-inflammatorinen rooli nivelrikon hoidossa
•Piperiinin anti-inflammatoriset ja antiartriittiset vaikutukset ihmisen interleukiini 1β
-stimuloiduissa fibroblastien kaltaisissa synovisyyteissä ja rottien artriittimalleissa

•Kurkumiini: uusi oppi ja terapeuttinen mahdollisuus nivelrikon hoidossa: kurkumiini
nivelrikon hillitsemiseen

•Kurkumauutteiden ja kurkumiinin vaikutus niveltulehduksen oireiden lievittämisessä:
satunnaistettujen kliinisten tutkimusten systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

•Curcuma domestica -uutteiden tehokkuus ja turvallisuus verrattuna ibuprofeeniin polven
nivelrikkoa sairastavilla potilailla: monikeskustutkimus

•Kurkumiinin anti-inflammatoristen ominaisuuksien merkitys neurodegeneratiivisissa
sairauksissa ja masennuksessa

•Kurkumiini ja kognitio: satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkokokeella tehty
tutkimus palvelutalossa asuville ikäihmisille

•Kurkumiinin (kurkuma) vaikutus Alzheimerin tautiin: Yleiskatsaus
Informaatiolinkki:
https://lifestylelehti.co/joint/fi/v7/?cep=Xx6MAD0i9CwX_0wmdgx1vDHqElpe1t_XOIUErBj1x9Fh50ulNX8xJ3oBlyKCRh_XJqlF3n7UauDPownuSfkfFDQ2BqqutsAiIL
W9jjqSGTF8Wy3UXtEUX0RArrDPjxsvgPQZILTe8NtCF1j6OpCK6_aPynIlLaFmTB5cJDDzcm691
OD6wo1iLNicGov4q3WhCt6CEypG00cUqm1qxdMYKnqtLxTvdFU_1pfxT77Jh0pYSZVY7Lfhaf2UzUyTZoNq0PSrhoXECYF4TO2CfvT7QIe45j0jTwxLE4tm330RQdHOHKeRpgmMlpRJXpjUk6rH1h9J2mB
Kg0Juhg9k6OhjooqWyzo8KCrjofwfyiS96P1coIDnKnivObflzOTZOk9yBAgkFT0D9rYEoVvoYW_y
FeWYcKYsemr29MKUj5ChqyMOeopiJ-Vc5qIFSV8p2qfnSOS9JKGRzNbmHmnhlXtZMj4ULUnDGycXuuZHJ8XX2m5Mk8Fqluq1KKl1g_zGnxIVCxSk2WF0oQAEYvmNuHyN
H6rw0GFYh2It_Fr1PjQV9ROvg9YcKHCESXucfXwIJQQYVhCehIZVhyIbtpfgjgAXn0470Yfp9OGXZ6DNhMDo6IpNcJ5vZxRnkqrCR70404EbnGGHFhTO8
vXHkuFswrxDPHwVwkF0WCppEBGFp4&lptoken=15a6977d16ec759d997a&CampaignID=258362
9&Site=okdiario&Thumbnail=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/89e4296e2e81542caa8a
ab7677d58420.jpeg&Title=Huippul%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20suosittelee%20t%C3%A4t
%C3%A4%20vuosia%20kest%C3%A4neen%20nivelkivun%20lievitt
%C3%A4miseen&Site_id=1113325&ad=19&utm_source=taboola&utm_medium=fi_p_desk&site_id
=1113325#tblciGiBjK_O8OJGEwBH2NiWsVz2WJd-9xLjMNx8S1sSbPQ8wxSCV_0g

