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LEŠENIA A DOPRAVY

0911 313 632
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Súťažte s f. Zepter o zaujímavé ceny
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celý rad zdravotných
problémov. Patentovaný
a klinicky testovaný systém terapie
svetlom BIOPTRON má biostimulačné
účinky, pomáha zmierňovať bolesť,
podporuje hojenie.
• Harmonizácia metabolických procesov
• Posilnenie obranného systému ľudského tela
• Zlepšenie mikrocirkulácie krvi
• Podpora hojenia rán
•Úľava od bolesti alebo zníženie jej intenzity
• Stimulácia regeneračných a reparačných procesov
• Ok
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žitý št
štrukturálny
kt ál a funkčný
f kč ý vplyv
l na všetky
š tk bunky
b k
krvného obehu
• Stimulácia rastových faktorov a rozmnožovania buniek
• Zlepšenie prenosu kyslíka a iných prenosných funkcií
• Modulácia aktivity buniek, najmä leukocytov – regulácia imunity
• Optimálna podpora rozmnožovania kožných a cievnych buniek,
spojivových tkanív

MedAll
BIOPTRON
Novinka väťou,
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s ergonom
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e
od 19 € m
na splátky

Prevencia a liečenie zápalov v tele spôsobujúcich

INFARKT, OBEZITU, RAKOVINU
• Infarkt je zabijak č. 1! Výskumy dokázali, že terapia svetlom
BIOPTRON má pozitívne účinky na cirkuláciu červených krviniek.
Bioptron eliminuje nebezpečné rizikové faktory spôsobujúce infarkt
a mŕtvicu, lebo podporuje krvný obeh, čím znižuje riziko mŕtvice.
Terapia BIOPTRON – oblasť šije, 10 minút denne
• Obezita je sekundárna zápalová epidémia celého tela. Brušný tuk
posiela zápalové molekuly do krvného obehu v celom tele ... Terapia
BIOPTRON – oblasť brucha 10-15 minút denne
• Rakovina potrebuje k svojmu rastu a šíreniu v tele zápal. Terapia
svetlom BIOPTRON znižuje zápal v tele, čím znemožňuje rast
rakovinových buniek.

Opýtali sme sa:

PREČO

odporúčate terapiu Bioptron?
MUDr. Miroslav Gašpar
špecialista na fyziatriu, balneológiu a liečebnú
rehabilitáciu

Kedy ste prvýkrát počuli
o terapii Bioptron? Ako
dlho, Vy osobne, pracujete s
terapiou BIOPTRON?
Prvýkrát som sa s ňou stretol
pred 20 rokmi, otvárali sme
nové lôžkové rehabilitačné
oddelenie a popri iných
prístrojoch zostali finančné
prostriedky aj na BIOPTRON.

Samozrejme na Slovensku
nebolo žiadne zastúpenie,
a tak sa nám podarilo
zabezpečiť jeden z prvých
prístrojov Bioptron cez
zastúpenie v Prahe. Vedeli
sme z literatúry o účinkoch
polarizovaného svetla, ale jeho
prvé použite nás príjemne
prekvapilo a dodnes zostalo v
pamäti.
Využívate terapiu Bioptron
aj vy osobne, prípadne Vaša
rodina?
Áno, terapiu svetlom využívam
ja osobne, ako aj celá moja
rodina.
Odporučili by ste používanie
terapie BIOPTRON aj svojim
kolegom?
Určite by som terapiu
BIOPTRON odporučil po
20-ročných skúsenostiach aj
svojim kolegom, prakticky
neexistuje v nemocniciach
oddelenie, či ambulancia, kde
by nenašla svoje uplatnenie.

onodi@zepter.sk, 0905 915 070

www.terapiasvetlom.sk

BIOPTRON - váš spoľahlivý partner pre
každodenný, zdravý rodinný život.

SÚŤAŽ!

Súťažné otázky - vyznačte správnu odpoveď:
1/ BIOPTRON pôsobí protizápalovo ☐ ÁNO ☐ NIE
2/ BIOPTRON MedAll má ergonomickú rukoväť ☐ ÁNO ☐ NIE
3/ BIOPTRON podporuje rozmnožovanie kožných a cievných buniek ☐ ÁNO ☐ NIE
Mám vážny záujem: ☐ o BIOPTRON
☐ o odporúčanie lekárskeho prístroja BIOPTRON

Ceny do súťaže
venovala spoločnosť
Zepter Slovakia spol. s r.o.:
1 x ručný masážny prístroj,
2x ionový sušič vlasov,
3x pekáč, 4x utierky
z mikrovlákna, 5x keramická
škrabka

Odpovede zasielajte mailom na sutaz_zepter@vilka.sk, alebo poštou na ADS graphic (VILKA), Plzenska 20,
040 11 Košice do 30.9.2015, mená výhercov zverejníme na www.vilka.sk do 12.10.2015. Do žrebovania budú
zaradení všetci súťažiaci, ktorí zodpovedali správne na všetky súťažné otázky.

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 09 – jeseň
Vydané: 14.9.2015
Ďalšie číslo vyjde v októbri 2015

Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
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