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VILKA - sieĢ regionálnych þasopisov zdar-

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život

ma do schránok pre obyvateĐov rodinných

Číslo: 2015 / 07 – leto II
Vydané: 13.7.2015
Ďalšie číslo vyjde v auguste 2015

VydavateĐstvo: Ing. Michal Nemþík - ADS

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

domov
Registrácia: EV 3024/09, Roþník XV
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice,
IýO: 33902437, 055/ 678 02 85, info@
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© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateĐ. AkékoĐvek
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fotogra¿í, inzerátov alebo ćalších súþasti
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Ten, kto vymyslel prirovnanie
„ako tŕň v päte“ trafil (iným
porekadlom povediac) klinec
po hlavičke. Musel vedieť ako
bolí kostný výrastok, ľudovo
nazývaný ostroha. Je to veľmi
bolestivá diagnóza, ktorá bráni a obmedzuje ľudí v chôdzi,
športe, ale často aj pri obyčajnom státí. Bolesť prichádza
najskôr ráno a neraz prekvapí
aj keď človek o probléme vie.
Pri záťaži je ešte intenzívnejšia, pretože výrastok tlačí na
niektorú časť nohy.
Pomáha magnet
Ostrohy vznikajú ukladaním
vápenatých solí, čím sa vytvorí výrastok v mieste preťaženia. Niekedy sa odstraňujú
chirurgicky, prípadne rázovou vlnou, ale veľmi dobré
výsledky sa dajú dosiahnuť
aj magnetoterapiou. Magnet
pôsobí brotibolestivo a pro-

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH
VÝŤAHOV

tizápalovo. Pulzné magnetické pole sa dá aplikovať aj v
pohodlí domova- napríklad
prístrojmi BioTorus a UltiCare. MUDr. Kuchár z Kúpeľov
Sliač napríklad konštatuje pri
použití prístroja „výrazný
efekt u bolestí členkov a ochorení pätovej kosti.“ Mnohí
individuálni používatelia tiež
konštatujú dokonca úplné
zbavenie sa problémov.
pán Juraj, Martin: ...už zhruba po mesiaci som začal cítiť
veľkú úľavu. Postupne bolesti
úplne ustúpili a dnes sa po
SK_stannah_94x130mm+5mm spad.indd
dlhej dobe znovu cítim výborne.
pán Stanislav, Trebišov: Manželka bola proti kúpe, ale dnes
ho s láskou používa.Vyliečila
si ostrohy na nohách a tiež
karpálny tunel na rukách.
Skúste sa zbaviť problémov
bez operácie

Vyskúšajte prístroje BioTorus alebo
UltiCare zadarmo a v pohodlí domova
Na stránke www.orin.sk kliknite na „Prístroj zadarmo“,
vyplňte kontaktné údaje a uveďte heslo „vilka“
Môžete volať aj na telefónne číslo 0917 493 800 v čase od
9:00 do 16:00 hod.
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VÝROBA
STREŠNÝCH
A STROPNÝCH
VÄ ZNÍKOV

- teraz aj s podkrovnými

a úložnými priestormi

Možnosti riešenia

alternatíva A

alternatíva B

alternatíva C

Rezivo použité na výrobu strešných väzníkov: Strojovo triedené v pevnostnej triede C24,
sušené na 18% (+ - 3%), hobľované, hrany zrazené do rádiusu 5 mm.

+421 905 646 321
vcech@cechsro.sk

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk

www.cechsro.sk
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ZÁHRADNÉ CENTRUM

TVORBA
ZÁHRAD
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