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VILKA Východ - TATRY

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 11 – jeseň III
Vydané: 9.11.2015
Ďalšie číslo vyjde v decembri

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
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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.
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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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Tatranská akadémia n.o.

Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad

+ýDGáte modernú, dynamickúDkvalitnú strHGQ¼Ğkolu?
Táto streGQ£ĞkRODDko jediná v Slovenskej republike
SRQ¼kDĞWXGLjQé progrDPy ,QIRUPDÏQ«DGLJLW£OQH
technológieD Právo, ekonomika a podnikanie.
1DĞLĞWXGHQWLRNrHPPDWXULWQ«KRY\VYHGÏHQLDP¶ĻX
získDĢCISCO DCAMBRIGDE cerWLƓkáty.6NODGED
prHGPHWRYMHY¿ERUQRXSU¯SrDYRXQDĞW¼GLXP
QDY\VRkHMĞkole,DOHDMSrD[

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

,QIRUPDÏQ«DGLJLW£OQHWHFKQROµJLH

SrGHÏQH V£VSR]¿YDPH

Deć otvorených dverí

13. 11. 2015 08:00 – 14:00 hod.

CAMBRIDGE
Študijný program priamo LPSOHPHQWRYDQ¿
GRY¿Xky predmetu anglický jazyk.
Získajte priamo u nás PHG]LQ£rodné
FHrWLƓkáty PET, FCE a CAE

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Právo,Hkonomika a podnikDQLH
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