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Najlepiej widać to, gdy śle-
dzimy zmiany zachodzące w na-
szych stawach wraz z wiekiem.
Niektóre z nich są widoczne gołym
okiem.

Przecież wcale tak nie musi
być! Sprawność oraz wygląd na-
szych stawów oraz kręgosłupa za-
leży bardzo mocno od stanu tkanki
chrzęstnej w całym naszym orga-
nizmie. Podstawowym budulcem
tej tkanki, uzależniającym jej po-
datność na procesy starzenia się i
degeneracji, jest siarka w postaci
organicznej. Gdy brakuje tego
pierwiastka, ściany komórek tkanki
chrzęstnej tracą swoją właściwą
przepuszczalność, przez co źle
odprowadzają toksyny na ze-
wnątrz i coraz gorzej chłoną sub-
stancje odżywcze z zewnątrz.

W wyniku przedłużania się ta-
kiej sytuacji dochodzi do wzrostu
ciśnienia wewnętrznego w komór-
kach, co prowadzi do stanów za-
palnych, odczuwanych jako
bolesność w obrębie stawu, w któ-
rym doszło do takich zmian. Jeśli
stan zapalny trwa całymi latami, a
niedobory siarki w tkance chrzęs-
tnej prowadzą do dalszych zabu-
rzeń, dochodzi do deformacji
stawu, do zgrubień i przerostów
tkanki chrzęstnej. Na dłoniach jest

W trosce o stawy, o kręgosłup...

to widoczne gołym okiem. Inne
stawy dokuczają nam np. na
zmianę pogody, a my wtedy...
chwytamy za szeroko reklamo-
wane środki przeciwbólowe, jakby
to mogło cokolwiek zmienić!

Obecnie już na całym świecie
używa się preparatów uzupełniają-
cych siarkę jako wspomagania
przy leczeniu stawowych dolegli-
wości bólowych.

Najpopularniejszym suplemen-
tem siarkowym, o klinicznie po-
twierdzonej skuteczności jest
MSM, który podaje się miejscowo
zewnętrznie w postaci maści, żeli,
emulsji lub doustnie w kapsułkach
lub specjalnych napojach.

Postać żelu zapewnia naj-
sprawniejsze wchłonięcie i naj-
szybsze działanie MSM-u
bezpośrednio w obrębie zmienio-
nych zapalnie tkanek (zwłaszcza,
gdy tak jak Aloe MSM Gel towa-
rzyszy mu aloes, który działa go-
jąco i przeciwzapalnie!). Preparaty
zewnętrznego stosowania z MSM-
em używane są szeroko w rehabi-
litacji osób dotkniętych
dolegliwościami bólowymi stawów
lub kręgosłupa (np. w masażu
leczniczym, również po urazach
sportowych).

Najlepsze efekty daje regu-

larne, codzienne stosowanie
MSM-u w niewielkich ilościach.

W wielu wypadkach wystarczy
wcieranie w miejsca szczególnej
"siarkowej" troski emulsji lub żeli o
wysokiej zawartości tego biosiar-
kowego związku (np. codzienne
wcierania Aloe MSM Gel w dłonie
zapobiega nieładnym "sękatym"
palcom w wieku dojrzałym). Pa-

miętajmy, że zmiany zniekształce-
niowe w stawach dokonują się
długo w związku z czym równie
długo i cierpliwie należy im zapo-
biegać, najlepiej zawczasu.

dr Elżbieta Olejnik
Product Manager FLPP

Przedruk za zgodą FLPP z
"Plus FOREVER"

Najbardziej "bolesnym" i niestety coraz bardziej powszech-
nym efektem niedoborów siarki w organizmach ludzi współ-
czesnych są choroby degeneracyjne stawów i kręgosłupa.

Pytanie konkursowe:

W jakiej postaci występuje Aloe MSM ?
Odpowiedzi do 10. 01. 2013 

na adres e-mail. : han.janicka@gmail.com
Do wygrania próbki MSM i nie tylko ☺.
Indywidualne informacje, zamówienia:

Aleosowe Centrum Zdrowia i Urody
Hanna Janicka

Tel. 531 827 494

LKS „Burza” Drzeczkowo ma szansę na awans do drugiej ligi. Na półmetku
rozgrywek tenisa stołowego członkowie „Burzy” odnoszą sukcesy. Dzięki temu
obecnie zajmują pierwsze miejsce w grupie południowej województwa wielko-
polskiego. Jeśli dalej potrwa ta dobra passa, „Burza” awansuje do II ligi tenisa
stołowego.  Poniżej prezentujemy wyniki rozgrywek w sezonie 2012/2013 III ligi
grupy południowej i IV ligi grupy A.

1. LKS Burza Drzeczkowo 8 14 59:21
2. KS Polonia Śmigiel 6 12 47:13
3. KS Dąbcze 7 9 46:24
4. CKS Helios Czempiń 8 9 40:40
5. LKS Błękitni Niechłód 8 8 41:35
6. KKS Biały Orzeł Koźmin 5 6 27:23
7. UKS Doliwa Rozdrażew 6 6 31:25
8. UKS Żaki Taczanów 7 5 28:42
9. UKS Smecz Konin 7 4 19:51
10. LKS Tajfun II Ostrów 4 2 18:22
11. LKS Gołuchów 7 2 18:52
12. LKS Spółdzielca Kobylin 5 1 16:34

1. Dąb Leszno I 5 9 66:24
2. Junior Leszno 5 8 64:26
3. LZS UKS Bodzewo I 4 6 52:20
4. Burza Drzeczkowo II 3 5 33:21
5. Helios Czempiń II 4 5 37:35
6. Spóldzielca Kobylin II 5 4 31:59
7. LZS UKS Bodzewo II 4 3 27:45
8. Storting Przemęt I 5 2 35:55
9. Promień Krzywiń 5 2 31:59
10. Start Gostyń 4 0 20:52

LKS Burza z szansą

Na końcu listopada przedszkolaki z „Akademii Pana Kleksa” w

Osiecznej uroczyście obchodziły święto Pluszowego Misia połą-

czone z wróżbami andrzejkowymi. Dzieci przyniosły do przedszkola

swych pluszowych ulubieńców. Zabawy przygotowały i przeprowa-

dziły Marta Klak i Alicja Gumińska, które wcieliły się w rolę wróżki i

misia. Humory dopisywały. Zabawę zakończył słodki poczęstunek.

Dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego w Drzeczkowie odwiedził Mi-

kołaj wraz z żoną. Najpierw były

poszukiwania Mikołaja a potem

wiele zabaw i niespodzianek. Od-

naleziony Mikołaj przeczytał dzie-

ciom bajkę i obdarował

prezentami. Na pożegnanie obie-

cał, że na pewno wróci za rok.


