OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU
eternitové strechy
plechové strechy
rodinné domy
záruka 25 rokov

ploché strechy
kanadský šindeľ
bytovky

certifikovaný materiál

Zameranie, odborné
poradenstvo,
cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

NONSTOP linka

paneláky
žiadna záloha

Vysoká
kvalita
za rozum
nú
cenu

0944 720 932
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Vilka Tatry-Spiš
magazín pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2021/05 – jar III
Vydané: 10.5.2021
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júni 2021
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.
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správnosť uverejnených inzerátov,
vydanie neprešlo jazykovou úpravou.

jar III - 2021

VILKA Východ - PREŠOV





 


NAJLEPŠIE
CENY
 

POMNÍKY
NÁHROBNÉ TABULE
CINTORÍNSKE DOPLNKY

Tel.: +421 915 873 738
Benkovce 166, Benkovce

OBKLADY KRBOV
KUCHYNSKÉ DOSKY
SCHODY A SCHODISKÁ

Bezplatne: 0800 500 954
www.kamenarstvo-gs.sk
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Chcete dlhšie
a plnohodnotne žiť?
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Alebo to necháte na náhodu?

Viete si predstaviť plnohodnotný život do 90 rokov ?
V produktívnom veku sa v plnom zdraví venovať práci,
rodine a záľubám? A v seniorskom veku si naplno užívať
život, deti, vnúčatá? Pracovať na záhrade, chodiť do
prírody, venovať sa koníčkom?
NIE, nie je to nemožné, ak na to človek myslí včas.
Prevencia je vždy lepšia a lacnejšia ako skončiť v
nemocnici alebo v opatrovateľskom dome na posteli alebo
na vozíku.

Chronické bunkové zápaly v tele
Ľudské telo sa skladá z desiatok biliónov buniek s rôznou
špecializáciou. Každá bunka prijíma živiny, kyslík a
vylučuje škodlivé odpady. Toto sa deje cez bunkovú
membránu (obal bunky), v ktorej, ak je v ideálnom stave,
tieto procesy fungujú optimálne.
Ak sa bunková membrána nachádza v zlom stave, tak

Priveľa Omega6 a málo
Omega3 Vedecké štúdie došli
k záverom, že najviac na stav
bunkovej membrány vplýva správny
pomer tukov typu Omega6
a Omega3. Súčasný typ stravovania
je charakteristický nadbytočným
množstvom Omega6 a výrazným
nedostatkom Omega3, čo spôsobuje
veľmi zlý stav bunkovej membrány
a výrazne zvyšuje jej
nepriepustnosť.

Čo odporúčajú odborníci?
Je takmer nemožné sa skrytého
chronického bunkového zápalu
zbaviť životosprávou. Dá sa to však
dosiahnuť kvalitnými prírodnými
doplnkami stravy. Je dôležité si vybrať tie najúčinnejšie. Istotu, či idete
správnym smerom, vám dajú krvné
testy a produkty Omega 3 ﬁrmy
Zinzino.

sa stáva nepriepustnou. Klesá jej schopnosť prepustiť do
vnútra bunky kyslík a výživu. Zároveň sa nedokáže bunka
rýchlo zbavovať splodín a toxických látok, ktoré sa v nej
postupne hromadia. V bunke sa tak hromadí nežiadúci
odpad a zároveň trpí podvýživou. Vzniká tak chronický
skrytý bunkový zápal, ktorý sa časom prejaví viditeľne na
organizme človeka (viď obrázok).

Čo zistili odborníci?
Firma Zinzino rozbehla ako prvá na
svete krvné testy na zistenie pomeru
Omega 6 a Omega 3 v tele človeka.
Státisícami testov v nezávislých
certiﬁkovaných laboratóriách sa
tak preukázalo, že 97% ľudí je v
ohrození a trpí chronickými bunkovými zápalmi o ktorých ani netušia.
Tieto alarmujúce výsledky ohľadom
nebezpečenstva vzniku civilizačných
ochorení a predčasných úmrtí sa
týkajú nás všetkých.

Tip pre vás: Ak dlhodobo užívate
lieky a máte v tele skrytý bunkový
zápal, tak sa lieky nedostávajú v
dostatočnom množstve do buniek a
klesá ich účinnosť, prípadne vôbec
nezaberajú.
Odstránením chronického
bunkového zápalu zvýšite
priepustnosť bunkových membrán
a tým výrazne zvýšite účinnosť
liekov a zrýchlite zlepšenie svojho
zdravotného stavu.

Zisti tajomstvo dobrého zdravia a posilni svoj imunitný systém.
Autor Dr. Paul Clayton
Nech je vaše jedlo vaším liekom,
2019, 100 strán, formát A5,
cena 10 €
Jak posílit svůj imunitní systém,
2020, 66 strán, formát A5,
cena 10 €
Cena nezahŕňa poštovné.

Vyžiadaj si informácie o produktoch Omega3 ﬁrmy Zinzino
www.dlhodobezdravie.webnode.sk

0905 493 862
východné Slovensko

0902 636 857
západné Slovensko

jar III - 2021

VILKA Východ - PREŠOV

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

콯

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

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.

Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd 1

29.03.2021 17:50
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Osl쌴v nov쏯
za썊iatok Kia
so Zlat쏯m bonusom v쏯hod

v Kia POPRAD

Dopraj si s modelmi Ceed
viac luxusu za menej.

Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partiz쌴nska 3800
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

Chcete dlhšie
a plnohodnotne žiť?
Alebo to necháte na náhodu?
čítajte vo vnútri

