
OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy

plechové strechy

ploché strechy

kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certifikovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

Vysoká
kvalita

za rozumnú
cenu



VILKA Východ - PREŠOV jar III - 20212



jar III - 2021 VILKA Východ - PREŠOV 3



VILKA Východ - PREŠOV jar III - 20214 Chcete dlhšie 
a plnohodnotne žiť? 
Alebo to necháte na náhodu?

Zisti tajomstvo dobrého zdravia a posilni svoj imunitný systém. 

Viete si predstaviť plnohodnotný život do 90 rokov ?  

V produktívnom veku sa v plnom zdraví venovať práci, 
rodine a záľubám? A v seniorskom veku si naplno užívať 
život, deti, vnúčatá? Pracovať na záhrade, chodiť do 
prírody, venovať sa koníčkom? 

NIE, nie je to nemožné, ak na to človek myslí včas. 
Prevencia je vždy lepšia a lacnejšia ako skončiť v 
nemocnici alebo v opatrovateľskom dome na posteli alebo 
na vozíku. 

Chronické bunkové zápaly v tele 
Ľudské telo sa skladá z desiatok biliónov buniek s rôznou 
špecializáciou. Každá bunka prijíma živiny, kyslík a 
vylučuje škodlivé odpady. Toto sa deje cez bunkovú 
membránu (obal bunky), v ktorej, ak je v ideálnom stave, 
tieto procesy fungujú optimálne. 

Ak sa bunková membrána nachádza v zlom stave, tak 

sa stáva nepriepustnou. Klesá jej schopnosť prepustiť do 
vnútra bunky kyslík a výživu. Zároveň sa nedokáže bunka 
rýchlo zbavovať splodín a toxických látok, ktoré sa v nej 
postupne hromadia. V bunke sa tak hromadí nežiadúci 
odpad a zároveň trpí podvýživou. Vzniká tak chronický 
skrytý bunkový zápal, ktorý sa časom prejaví viditeľne na 
organizme človeka (viď obrázok).

Tip pre vás: Ak dlhodobo užívate 
lieky a máte v tele skrytý bunkový 
zápal, tak sa lieky nedostávajú v 

dostatočnom množstve do buniek a 
klesá ich účinnosť, prípadne vôbec 

nezaberajú. 

Odstránením chronického 
bunkového zápalu zvýšite 

priepustnosť bunkových membrán 
a tým výrazne zvýšite účinnosť 

liekov a zrýchlite zlepšenie svojho 
zdravotného stavu.  

  www.dlhodobezdravie.webnode.sk

Priveľa Omega6 a málo 
Omega3 Vedecké štúdie došli 
k záverom, že najviac na stav 
bunkovej membrány vplýva správny 
pomer tukov typu Omega6 
a Omega3. Súčasný typ stravovania 
je charakteristický nadbytočným 
množstvom Omega6 a výrazným 
nedostatkom Omega3, čo spôsobuje 
veľmi zlý stav bunkovej membrány 
a výrazne zvyšuje jej 
nepriepustnosť. 

Čo zistili odborníci? 
Firma Zinzino rozbehla ako prvá na 
svete krvné testy na zistenie pomeru 
Omega 6 a Omega 3 v tele človeka. 
Státisícami testov v nezávislých 
certifi kovaných laboratóriách sa 
tak preukázalo, že 97% ľudí je v 
ohrození a trpí chronickými bunko-
vými zápalmi o ktorých ani netušia. 
Tieto alarmujúce výsledky ohľadom 
nebezpečenstva vzniku civilizačných 
ochorení a predčasných úmrtí sa 
týkajú nás všetkých. 

Čo odporúčajú odborníci?
Je takmer nemožné sa skrytého 
chronického bunkového zápalu 
zbaviť životosprávou. Dá sa to však 
dosiahnuť kvalitnými prírodnými 
doplnkami stravy. Je dôležité si vy-
brať tie najúčinnejšie. Istotu, či idete 
správnym smerom, vám dajú krvné 
testy a produkty Omega 3 fi rmy 
Zinzino.

Autor Dr. Paul Clayton
Nech je vaše jedlo vaším liekom, 
2019, 100 strán, formát A5, 
cena 10 € 
Jak posílit svůj imunitní systém, 
2020, 66 strán, formát A5, 
cena 10 €
Cena nezahŕňa poštovné.

0905 493 862
východné Slovensko

0902 636 857
západné Slovensko

Vyžiadaj si informácie o produktoch Omega3 fi rmy Zinzino
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zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault Captur: spotreba 1,4 – 5,9 (l/100 km), emisie co2 32 – 134 (g/km). uvedené 
spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

moderné asistenčné systémy
najväčší batožinový priestor v triede
plug-in hybridný pohon E-Tech
5 rokov záruka Renault

RENAULT CAPTUR

Renault odporúča Renault.sk

www.automape.sk
Mob.: 0903 214 135
AUTOMAPE - spol. s r. o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov

Vilka Prešov - magazín 

pre bývanie, domov a 

lepší život
Číslo: 2021/05 – jar III

Vydané: 10.5.2021

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júni 2021
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2021 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov 
rodinných domov v mestách  
Prešove,  Bardejov, Stropkov, 
Svidník, Giraltovce a v okolitých 
obciach.

Vydavateľstvo, inzertné odde-

lenie:

Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0907 923 374

www.vilka.sk

Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
rozmnožovanie časti alebo celku 
textov, fotografi í, inzerátov alebo 
ďalších súčasti vydania bez písomné-
ho súhlasu vydavateľa je zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú 
správnosť uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 
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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY 
NÁHROBNÉ TABULE 
CINTORÍNSKE DOPLNKY

OBKLADY KRBOV 
KUCHYNSKÉ DOSKY 

SCHODY A SCHODISKÁ

NAJLEPŠIE 
CENY

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

Chcete dlhšie 
a plnohodnotne 
ŽIŤ? 
Alebo to necháte 
na náhodu?
čítajte vo vnútri


