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Lekári varujú:
diabetikov bude viac!

Domáca terapia
svetlom

Zdravotníci bijú na poplach!
Narastá totiž počet ľudí s tzv.
cukrovkou 2.typu. Ak je teraz na Slovensku okolo 350
tisíc cukrovkárov -od začínajúcej až po najťažšie formyo pár rokov ich počet ľahko
môže prekročiť pol milióna.
Môže za to predovšetkým nesprávny životný štýl, strava a
obezita, ktoré sú spúšťačom
ochorenia.
Cukrovkárom
hrozia aj ďalšie komplikácie
- poškodenia zraku, zlyhávaniu obličiek, a zlým prekrvením končatín stúpa aj riziko
tzv. diabetickej nohy, otvorenej rany, ktorá často vedie
až k amputácii končatiny.
Cukrovka je tiež výrazným
rizikovým faktorom pre srdcový infarkt alebo mozgovú
porážku.

Ťažké štádiá cukrovky sa úplne vyliečiť asi nedajú. Dajú
sa ale zastaviť a obmedziť
prejavy a následky choroby.
Pomôcť liečbe môže napríklad unikátna zdravotnícka
pomôcka BIOquant. Laserové svetlo presnej vlnovej
dĺžky pôsobí cez cievy v nosnej dutine na červené krvinky. Oddeľuje ich zo zhlukov,
krvinky lepšie viažu kyslík
a prenášajú ho k orgánom,
krv sa stáva pohyblivejšou.
„Zlepšuje sa tým prúdenie
krvi, okysličenie celého organizmu a zlepšuje sa metabolizmus cukrov, takže
aj u diabetikov sa zlepšuje
tvorba inzulínu a jeho využiteľnosť,“ hovorí kardiológ
MUDr. Július Šípoš. Prístroj
je vhodný pre ambulancie le-

károv aj pre domáce použitie
a okrem cukrovky pomáha aj
pri liečbe srdcovo-cievnych
ochorení.

Vyskúšajte aj Vy
ZADARMO, nezáväzne
a v pohodlí domova
prístroj BIOQUANT®N

pán Štefan, Vinné: Manželke
ustúpilij problémy s cukrovkou,mne sa zase zlepšil zrak
a aj upravil krvný tlak.

Navštívte www.orin.sk, kliknite
na „prístroj zadarmo“ vyplňte
kontaktné údaje a uveďte heslo
„vilka“

pani Vlasta, Kmeťovo: Neverila som tomu veľmi,
ale prístroj ma presvedčil.
Sme radi, že existujú takéto
prístroje, ktoré ľuďom pomáhajú.

Môžete volať aj na telefónne číslo 0917 493 800 v prac. dňoch
od 9:00 do 16:00.
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AQUAREX V-2115
jednovrstvová náterová
hmota na oce¾, èerstvý
pozink a ¾ahké kovy
od

PROTIREZ S-2015

0,6

syntetická jednovrstvová
antikorózna polomatná
farba na oce¾

4,6

6,3

l
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Akcia platí do 31.10.2015.
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Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 10 – jeseň II
Vydané: 12.10.2015
Ďalšie číslo vyjde 9.11.2015

Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
38.000 výtlaþkov zdarma pre obyvateĐov
rodinných domov v mestách Poprad, Levoþa, Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves,
Stará ďubovĖa, Krompachy, Podolínec,
Vysoké Tatry, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a v ćalších 125
obciach. Vychádza mesaþne, 10 x roþne
Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746,
balogova@vilka.sk, 0907 923 374,
info@vilka.sk, www.vila.sk

VILKA - sieĢ regionálnych þasopisov
zdarma do schránok pre obyvateĐov
rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09, Roþník XV
VydavateĐstvo: Ing. Michal Nemþík ADS GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01
Košice, IýO: 33902437, 055/ 678 02 85,
info@vilka.sk, www.vila.sk
© ADS graphic. Autorské práva sú
vyhradené a vykonáva ich vydavateĐ.
AkékoĐvek rozmnožovanie þasti alebo
celku textov, fotogra¿í, inzerátov alebo
ćalších súþasti vydania bez písomného
súhlasu vydavateĐa je zakázané. VydavateĐ nezodpovedá za obsahovú správnosĢ
uverejnených inzerátov, vydanie neprešlo
jazykovou úpravou.

FÚKANÁ
IZOLÁCIA
ZATEPĽOVANIE
FASÁD

VRÁTANE PRÁCE, MATERIÁLU,
LEŠENIA A DOPRAVY

0911 313 632

fukana-izolacia.eu

www.
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kachle a sporáky

z KiNEKUSU

presne podľa vášho vkusu

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované
počas akcie v trvaní od 12.10. - 31.10.2015 alebo do
vypredania skladových zásob. Niektoré tovary môžu byť dostupné
na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

POPRAD - OC Kriváň

oproti OC MAX, Dlhé hony 4587/1

tel: 052/202 22 02
ďalšie predajne

ŽLINA · MARTIN · PÚCHOV · TRENČÍN
RUŽOMBEROK · PRIEVIDZA · BRATISLAVA · KOŠICE

www.kinekus.sk

279,Sporák ELEGANT 3

6,5 kW

rozmer vxšxh 75x72x57 cm, dymovod ø 120 mm, bočný vývod, hmotnosť 64 kg, palivo drevo, účinnosť 81 %, biela farba

529,-

7 kW

Sporák 75 EKONOM De lux

regulačný rozsah výkonu 3-10 kW, rozmer vxšxh 85x75x60 cm,
dymovod ø 120 mm, bočný, vrchný, zadný, hmotnosť 122 kg,
palivo drevo, rozmer ohniska 27x21x38 cm, účinnosť 75 %,
príslušenstvo: plytký a hlboký plech do rúry, rošt do rúry,
biela farba

5 kW

239,-

5 kW

129,-

Krbové kachle FILEX-H

Kachle FIKOTERM

rozmer vxšxh 68x44x35 cm,
dymovod ø 120 mm,
vývod zadný, hmotnosť 75 kg

rozmer vxšxh 88,5x28,5x32 cm, dymovod
ø 120 mm, zadný, hmotnosť 58 kg, čierne

Noša
na drevo
prútená,
dĺžka 65 cm,
šírka 48 cm

90

17

239,-

7 kW

Krbové kachle ECONOMIC BIG
rozmer vxšxh 94x48x40 cm, dymovod ø 120 mm,
horný, hmotnosť 57,5 kg, účinnosť 60 %

Noša
na drevo
ANTIK
zdobená,
šírka 35 cm,
dĺžka 53 cm,
sklopná rukoväť

22,-

539,-

7 kW

Krbové kachle BORGHOLM
s keramikou, rozmer vxšxh 97x73x37 cm, dymovod
ø 150 mm, vrchný, hmotnosť 105 kg, palivo drevo,
brikety, účinnosť 79 %, farba cappuccino

Náradie
krbové
HELIOS

4-dielne,
upevnené
na noši, oceľový rám
a nerezový plech,
41x25x62 cm

44,-

Náradie
krbové
ANTIK
4-dielne,
so stojanom,
výška 61 cm

2990

