
OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy

plechové strechy

ploché strechy

kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certifikovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

Vysoká
kvalita

za rozumnú
cenu
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Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2021 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Poprad, Levoča, 
Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves, 
Krompachy, Podolínec, Spišské 
Podhradie, Sp. Vlachy a v okolitých 
obciach.

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:

Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0907 923 374

www.vilka.sk
Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
rozmnožovanie časti alebo celku 
textov, fotografi í, inzerátov alebo 
ďalších súčasti vydania bez písomné-
ho súhlasu vydavateľa je zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú 
správnosť uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 
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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY 
NÁHROBNÉ TABULE 
CINTORÍNSKE DOPLNKY

OBKLADY KRBOV 
KUCHYNSKÉ DOSKY 

SCHODY A SCHODISKÁ

NAJLEPŠIE 
CENY

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
�

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   17:50
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DLHODOBÉ ZDRAVIE

Chronické bunkové zápaly v tele

Priveľa Omega6 a málo Omega3

Začnite svoju cestu za dlhodobým trvalým zdravím už dnes. 

Viete si predstaviť Váš plnohodnotný 
život - duševne aj fyzicky - do 100 
rokov (a viac) ? 

V produktívnom veku sa venovať 
práci, rodine, záľubám. Lekára vidieť 
iba raz do roka pri preventívnej 
prehliadke? 

A v seniorskom veku si naplno užívať  
život, deti, vnúčatá... Chodiť do 
prírody, venovať sa svojim koníčkom, 
záhrade...

Keď sa pozriete okolo seba, pripadá 
Vám to nemožné? NIE, nie je to 
nemožné, ak na to človek myslí včas. 
Prevencia je vždy lepšia a lacnejšia 
ako skončiť v nemocnici alebo 
v opatrovateľskom domove na posteli 
alebo na vozíku.

Esenciálne mastné kyseliny podporujú 
kardiovaskulárny, reprodukčný, 
imunitný a nervový systém. 

Vyrábajú a opravujú bunkové 
membrány, a podporujú tak bunky 
v získavaní plnohodnotnej výživy a vo 
vylučovaní škodlivých odpadov. 

Ak sa v tele tieto mastné kyseliny 
nenachádzajú v správnom pomere, 
bunková membrána je nepriepustná. 
Nedostane sa do bunky kyslík, cukor 
na výrobu energie, ani výživa, ktorú 
bunka potrebuje. 

No a čo je vážna vec, nedokáže sa 
cez túto nepriepustnú bunkovú 
membránu bunka zbaviť splodín 
a toxických látok, ktoré sú v nej 
nahromadené. Vznikne tak chronický 
skrytý bunkový zápal. Keďže je 
telo poskladané z buniek a v týchto 
bunkách sa nachádza zápal, je to 
celkom vážna vec.

Pozn. Pomocou kognitívnych funkcií človek vníma svet okolo seba, jedná, reaguje, zvláda rôzne úlohy. Medzi kognitívne funkcie patrí napríklad pamäť, po-
zornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť posudzovania a riešenia problémov, plánovanie, organizovanie, sebakontrola.

Ľudský organizmus potrebuje tak 
Omega6 ako aj Omega3. Súčasný 
západný typ stravovania je však 
charakteristický nadbytočným 
množstvom Omega6 a nedostatkom 

Omega3. Omega3 mastné kyseliny 
sú veľmi dôležité, pretože sa na-
chádzajú vo vysokej koncentrácii 
v mozgu a sú dôležité pre rozvoj 
kognitívnych funkcií. Ak neprijímame 

dostatočné množstvá Omega3, mô-
žeme trpieť vyčerpanosťou, chatrnou 
pamäťou, zmenami nálady a dokon-
ca i depresiou.

ZÁPALZÁPAL

Obezita

Zápal 
ďasien

Cukrovka

Kardiovaskulárne 
choroby

Infekcia

Očné 
choroby

Poranenie

Bolesti
kĺbov

Metabolický
syndróm

Alzheimerova
choroba

Astma
a alergie

Zápalové
ochorenie čreva
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Doprajte sebe aj Vašim najbližším 
- DLHODOBÉ ZDRAVIE.
Ideálny pomer Omega6 a Omega3

Koho sa to 
týka?

Čo s tým?

Pred priemyselnou revolúciou sa v 
našej strave nachádzalo približne 
rovnaké množstvo Omega6 a Omega3 
mastných kyselín. Dnes však konzu-
mujeme oveľa viac Omega6 ako Ome-
ga3. Odporúčaný pomer medzi týmito 
dvomi druhmi mastných kyselín v 
našej strave je menší ako 4:1. V sku-
točnosti však reálny pomer mastných 
kyselín v našej strave odzrkadľuje 
pomer 10:1 alebo dokonca 20:1. Ako je 
to možné?

Obsah Omega6 v rôznych druhoch 
jedál vzrástol. Moderné poľnohospo-
dárstvo ponúka všetkým ľuďom do-

statok či prebytok obilných výrobkov, 
sóje a ďalších rastlinných zdrojov s 
vysokým obsahom Omega6. Násled-
kom toho sa zdvihol i obsah Omega6 
v mnohých jedlách vrátane mäsa, 
vajíčok a mliečnych produktov pochá-
dzajúcich zo zvierat, ktoré sú kŕmené 
prevažne obilninami.  Ďalším dôvo-
dom nesprávneho pomeru Omega6 a 

Omega3 je stále vyššia spotreba mäsa 
a klesajúca spotreba rýb a morských 
plodov. Niektoré časti populácie vrá-
tane detí, dospievajúcich a tehotných 
žien ryby a morské produkty nekon-
zumujú takmer vôbec. K ideálnemu 
pomeru Omega6 a Omega3  navyše 
neprispieva ani zvýšená spotreba 
nasýtených tukov.

Je takmer nemožné sa skrytého 
chronického bunkového zápalu zbaviť 
životosprávou. 

Čo je overené a aj dokázané krvný-
mi testami, dá sa to celkom ľahko 
dosiahnuť kvalitnými prírodnými 
doplnkami stravy. Sú veľké rozdiely 
v kvalite a účinkoch týchto doplnkov 
stravy, je potrebné si dobre vybrať.

Švédska spoločnosť Zinzino sa za-
meriava práve na riešenie bunkových 
zápalov a tiež na maximalizáciu výko-
nu našej vnútornej vrodenej imunity, 
ktorá s tým úzko súvisí. Zinzino patrí 
medzi najvýznamnejšie spoločnosti 
na svete, čo sa týka riešenia bunko-
vých zápalov a imunity.

Tieto alarmujúce výsledky ohľadom 
nebezpečenstva vzniku civilizačných 
ochorení a predčasných úmrtí sa 
týkajú všetkých, vrátane detí, teena-
gerov, športovcov, otužilcov.....

Spoločnosť Zinzino vyvinula Program dlhodobého zdravia, do ktorého sa môžete zapojiť

www.dlhodobezdravie.webnode.sk • 0905493 862

ZÁPAL
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