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Podpor aj ty 

Slovensko 

bez drog

www.slovenskobezdrog.sk

Venuj

2 %
z daní

marek 

hamšík

Vilka Tatry - pre bývanie, 

domov a lepší život
Číslo: 2015 / 03 – jar
Vydané: 9.3.2015

Ďalšie číslo vyjde 

v apríli 2015

Náklad a distribúcia Vilky Tatry: 
38.000 výtla kov zdarma pre oby-
vate ov rodinných domov v mestách 
Poprad, Levo a, Kežmarok, Svit, 
Spišská Nová Ves, Stará ubov a, 
Krompachy, Podolínec, Vysoké Tatry, 
Spišská Belá, Spišské Podhradie, 
Spišské Vlachy a v alších 125 
obciach. Vychádza mesa ne, 10 x 
ro ne

Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746, 
balogova@vilka.sk, 0907 923 374, 
info@vilka.sk, www.vila.sk
VILKA - sie  regionálnych asopisov zdarma 
do schránok pre obyvate ov rodinných domov
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Vysoký krvný tlak si často 
ľudia všimnú až náhodou pri 
úplne inom vyšetrení. Nebolí- 
a predsa ničí organizmus, po-
škodzuje srdce, obličky, zrak a 
výrazne zvyšuje riziko moz-
govej príhody. Na jeho dôsled-
ky zomrie u nás každých deväť 
minút jeden človek! Aj preto 
si vyslúžil prezývku „tichý za-
bijak“. Medzi najrizikovejšie 
faktory podporujúce „tiché-
ho zabijaka“ patrí obezita, 
nadmerné solenie, nadmerné 
a časté pitie alkoholu, málo 
pohybu a stres. 

Obmedzuje vás vysoký krv-
ný tlak v normálnom živo-
te? Chceli by ste zredukovať 
lieky na tlak a možno sa ich 
aj úplne zbaviť? Popri zmene 
životného štýlu a stravova-
cích návykov pôsobí na vy-
soký krvný tlak aj laserová 
terapia. V minulosti sa robila 
najmä v zahraničí ambulant-
ne vnútrožilovou aplikáciou 

laserového svetla. Dnes už 
je to pohodlná a jednoduchá 
terapia hoci aj vo vlastnej do-
mácnosti. Medicínsky prístroj 
BIOquant pôsobí cez krvné 
vlásočnice v nose na červené 
krvinky, oddeľuje ich zo zhlu-
kov a pomáha viazať kyslík. 
Zlepšuje prietok krvi (laicky 
povedané riedi ju) a výrazne 
pomáha v boji s tichým za-
bijakom. Na aplikáciu slúži 
malá špeciálna sonda prístro-
ja, ktorá sa vkladá na niekoľko 
minút do nosnej dutiny. Mno-
hým užívateľom pomohol 
BIOquant upraviť hodnoty 
tlaku, obmedziť lieky alebo 
sa ich úplne zbaviť. „Zlepšuje 
prúdenie krvi a okysličenie 
celého organizmu“, hovorí 
kardiológ MUDr. Július Šípoš. 

pani Marta, Trnovec nad Vá-
hom: Môj krvný tlak klesol 
z hodnôt 180/102 na 130-
140/78-85... mám lepšie my-
slenie, viac radosti zo života, 

cítim sa psychicky i fyzicky 
mladšia...
pani Daniela, Ružomberok: 
Pri meraní krvného tlaku 
sme boli prekvapení, že sa 
nám upravil na normál. Od-
porúčali sme ho viacerým 
priateľom a sme veľmi radi, 
že ho máme.

BIOQUANT®N
Navštívte www.orin.sk,  klik-
nite na „prístroj zadarmo“ 
vyplňte kontaktné údaje a 
uveďte heslo „vilka“.
Môžete volať aj na telefónne 
číslo 0917 493 800 (od 9:00-
16:00).

www.orin.sk

NEBOLÍ, ALE ZABÍJA

číslo 0917 493 800 (od 9:00-
16:00).

www.orin.sk
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