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STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
plech
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len do vypre
uky ZDARM
Cenové pon

do tanečnej školy sa bude konať

6. - 7.09. 2021od 15:00 do 19:00 hod.

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár

59-230

Renovácia eternitových
a škridlových striech
čistenie, ﬁxácia a farbenie
Pokladanie zámkovej dlažby
76-0086

Kontakt: 0944 726 577

Ponuka
práce

-zabezpečená pracovná obuv a odev

Prijmeme

na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

TPP - 7 EUR/hod./ úkol
85_0622

("$߈ Ŋro7k-7o_o7

INZERCIA
0915 781 227

-každoročné prehodnocovanie platu

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622
781210012-34

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

Ponuka vhodná pre:

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel:
0918/41
1358
82, mail: info
o@g
gsksro
o.sk

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny a
príplatky do výšky 127€.

TESÁROV
  ,!(

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov

operátorov/ky výroby

Stavebná
vroѴoࣂmov}
prijme

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

76-0075

UFMttJOGP!UBOFDOBTLPMBWJWBTLtXXXUBOFDOBTLPMBWJWBTL

76-0108

v priestoroch tanečnej školy VIVA
J. Kráľa 35, Nové Zámky

DLHODOBÁ

BRIGÁDA
4 €/hod

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Miesto výkonu:
Považská ulica,
Nové Zámky

Pracovné dni:
ráno 5:45 - 7:30
poobede obdeň 14:30 - 17:30

Prijímame IBA predčasných dôchodcov, starobných alebo
invalidných dôchodcov. Mesačné privyrobenie okolo 200€.

Viac informácií na

0908 678 448

781210137

0905 746 124, www.strecha.ws

4,50 €/m *

07-0006

ARRI s.r.o.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

8.
31.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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Už je to viac ako 55 rokov. A stále mám z nedbanlivosti. Ale materinský jazyk
všetko pred očami. Prvý školský deň, ma moji učitelia naučili skvele. Iní ma
začiatok školského roka prváčika.
zas naučili, kde a ako si mám vyhľadať
to, čo neviem a zaujíma ma. Neboli goFešácke vyžehlené oblečenie, prvá ogle. Boli knižnice, slovníky, atlasy. Aj
školská taška, kytica kvetov. Vtedy som za to som im nesmierne vďačný dodnes.
vyšiel na dráhu vzdelania, po ktorej som Ak vypnú elektriku, prežijem, mám
prešiel ďalšie desiatky rokov. No na prvý knižky.
september 1965 na Hlbokej ulici v BraIba jedno akosi nestihli. Ale nevytislave nikdy nezabudnem. Našu 1.A si čítam im to, možno ma iba čo najdlhšie
prevzala pani učiteľka Rybová. Milá a chceli uchrániť pred svetom zla. Nestihli
dobrá (pre nás vtedy) teta. Prvý polrok ma pripraviť na to, medzi akých ľudí sa
sme sa kade-ako rôzne hrali a na konci dostanem po škole. Na to, ako podlí veškolského roka sme vedeli písať a čítať. dia byť mnohí nadriadení, ale aj milo sa
Stal sa zázrak. Za desať mesiacov. No, tváriaci kolegovia. Nepripravili ma na
písať. Ešteže sú počítače a že pred nimi kariérizmus, na boj o peniaze v prázdboli písacie stroje. Lebo krasopis nikdy nom živote mamonu. Možno to vtedy,
nebol mojou silnou stránkou. Ďalší rok pred viac ako polstoročím, ani oni nevea rok po ňom sme nastupovali za pani deli, netušili. Ale naučili ma všetko, čo
učiteľkou Horovovou, manželkou pána je potrebné na to, aby mal človek dôstojspisovateľa a potom v štvrtej za pani ný život aj v takýchto okolnostiach. Ak
učiteľkou Gajdošovou. Tá raz povedala chce.
mojej mame, že mojou živnosťou bude
A ja veľmi chcem. Vďapísanie. I stalo sa, hoci tá predpoveď ka vám, všetci moji mne
skutočnosť predbehla o viac ako dvad- známi i všetci neznámi
učitelia. Veľká vďaka a
sať rokov.
Moji učitelia z druhého stupňa, gym- úcta. Či ešte žijete, alenázia, z vysokej školy, prepáčte mi, že bo už ste na večnej
vás nespomínam menovite, ale aj všet- sláve!
S úctou
kým vám vďačím za moje človečenstvo.
Robím chyby, ale to sú skôr preklepy
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

zárobok 90€/deň v čistom

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
Živé KURENCE
Živé MORKY

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

Kŕmené husokačice s pečienkou

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,50€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

Zemiaky na uskladnenie

ZATEPLENIE BUDOV
BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

0907 369 497 - CENY DOHODOU

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

hydinárska farma topoLnica

SBS GUARDING s. r. o.

(pri galante)
k
núka
Pon
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Stredné Slovensko

36-0006

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

36-0002

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

59-274

REKONŠTRUKCIE BYTOV

Nové
Zámky

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

t.č. +420 602 304 386

66-197

Hľadáme šoférov do Prahy na medzinárodnú
kamiónovú dopravu, jazdí sa celá EÚ + Anglicko

NOVOZÁMOCKO Na ten deň sa nedá zabudnúť
Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny
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NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0007

na okná a
dvere

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

0915 261 120

801210006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

 SERVIS 
 PREDAJ 

Tel.:

plastových okien
a doplnkov

-33%

0940 319 054

NOVI ɎɵًʁƏǼɗɿǣƺ
ȒǼƺ
0ǼƺǸɎȸǣƬǸƻȸ

00-0000

NKA!

www.sofplast.sk

ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR.. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
meš
Ďalej ponúkame:

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

Výročia a udalosti
posledný koncert skupiny The Beatles
(San Francisco)

29. augusta 1966

STAJAN SLOVAKIA PRÍJME
*2ǩ,3 ßǩÞ+6 ß-Ǘ/6
́ß*,+1Ǘǩ+&(ßȘ(
(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Slovenská agentúra prijme pracovníkov DO NEMECKA
na pozíciu: POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE

́ßÞ)Þ(1/,*Þ!%+&(Ș(
(od 915 €/mesiac + príplatky + stravenky)

VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

́ß3,"&Șß373
(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)
Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

SBS GUARDING s. r. o.

́ß,-Þ/Ǘ1,/(ß3ǽ/, 6

príjme strážnikov na prevádzky

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

2?VQLS>KFBßMLPHVQRGBJBß7"/*
Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
ƠGTMRMNGQWÐNMQGCJ?ƄÐL?ÐK?GJÐstajanslovakia@azet.sk
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85 0629

(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce: Myjava

v Šuranoch

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
Ð.P?ASHCÐQ?ÐÐBLGÐTÐRĞƢBLG ÐÐFMB ÐBCLLCÐÐ ÐKMƢLMQƄÐL?Bı?QMT
Ð.PĖA?ÐTFMBLĖÐJCLÐNPCÐAFJ?NMTÐ
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
"IELAL?Țà
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
MOȚ@>à
- Trojzmenná prevádzka
Sà+BJB@HR
- 10,00 € netto / hod.
Ð˿PCKLhÐ?SRMÐL?ÐNPCQSLÐBMÐNPĖACÐIÐBGQNMXęAGG
- -OȝMI>QHVàͽҿàK>Aȵ>P àҿàKLȵKȚàMLAɦ>àKBJB@HiELàWȚHLK>

KONTAKT:
Q ȵ à0902 123 555 - 0911 614 263
BJ>FIàde@personalnyservis.sk

85_0067

• okien a dverí
• roliet a žalúzii
iaa
• vymieňame kovania
nia
• vymieňame tesnenia

76-0091

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

OPRAVY a SERVIS

SLUŽBY, ŠKOLA

4
Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Punto

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARÚ MOTORKU CZ
175 JAWA 250 JAWA 350 TYP
KYVACKA PERAK PANELKA
SPORTKA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ PLATÍM IHNEĎ
PONÚKNITE 0915215406
»Kúpim pásový traktor ZETOR PONÚKNITE
0949505827

03 BYTY / predaj
»V Štúrove kúpim veľký
1izb. byt na prízemí al. 2 izb.
na 1.posch. 0944773487

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem jednoizbový
byt na Šoltésovej ul. ihneď.
0908397314

Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0004

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

CIA
R
E
Z
IN
27
0915

781 2

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmen 1q 18eur mojzesovo
0910176040

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón heligónku
husle saxafón 0915876860

13 RÔZNE / predaj
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
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16 ZOZNAMKA
»56r hľadá
0917049831

3

priateľku

2

5

D6

Chcete si
podať
inzerát?

O

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

K
U

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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V rozáriu v Dolnej Krupej privoňajte
k tisícke ruží

Urobte si výlet do Dolnej Krupej,
kde vás čaká nevšedný zážitok.
Zlákať sa nechajte prechádzkou po
chodníčkoch lemovaných tisíckou
ruží či návštevou viacerých historických pamiatok.
Ružiarstvo má v obci Dolná Krupá
dlhoročnú tradíciu. Zásluhu na tom má
predovšetkým Grófka Mária Henrieta
Choteková, ktorej ružová záhrada sa
svojou pestrosťou odrôd radila v minulosti medzi najväčšie na európskom
kontinente. „Ružová grófka“, ako ju
nazývali, vybudovala po roku 1906 v
okolí kaštieľa v Dolnej Krupej prekrásne
rozárium, ktoré počas druhej svetovej
vojny postupne zaniklo. Dnes však opäť
ožíva a to priamo v susedstve pôvodné-

ho ružového parku. Doslova len niekoľko metrov od miesta pôvodnej grófkinej
záhrady, môžete obdivovať a ovoniavať
viac než 1000 ruží. Nechajte sa zlákať na
príjemnú prechádzku alebo si doprajte
oddych na niektorej z lavičiek. Rovnako však môžete spoznávať jednotlivé
odrody týchto prekrásnych kvetov. Na
štítkoch pri ružiach nájdete ich názov,
doplnený druhovým zaradením, menom šľachtiteľa a rokom vyšľachtenia.
Jednou z nich je aj odroda Rosengräfin
Marie Henriette, čo znamená Ružová grófka Mária Henrieta, ktorú na jej
počesť pri príležitosti 150 rokov od jej
narodenia vyšľachtila svetoznáma nemecká ružiarska firma. Rozárium býva
otvorené v pondelok až piatok od 8.00
h do 19.00 h, v sobotu a nedeľu od 11.30
h do 19.00 h.

Sedem divov Dolnej Krupej

Beethovenov dom v parku kaštieľa.

Ak patríte k milovníkom histórie, tiež
si v Dolnej Krupej prídete na svoje. Hoci
je dominanta obce, teda miestny kaštieľ
aktuálne pre rekonštrukciu zatvorený,
v rámci organizovaných prehliadok so
sprievodcom pod názvom Sedem divov
Dolnej Krupej, môžete spoznávať niektoré z historických pamiatok tejto obce
a pozrieť sa aj na miesta, ktoré bežne
nie sú verejnosti prístupné. Navštíviť

Rozárium v Dolnej Krupej.
budete môcť anglický park pri kaštieli,
ktorý kedysi patril k tým najkrajším v
Uhorsku. „Park sa dodnes pýši množstvom stavieb, ako sú jazerá s ostrovom,
sochy, umelá jaskyňa či vodopády, ktoré dajú priestor na oddych a zábavu ako
malým, tak aj veľkým návštevníkom. V
záhradách parku si môžete pozrieť aj
pamätník známeho skladateľa Ludwiga van Beethovena, ktorý tu vraj zložil
svoju slávnu Sonátu mesačného svitu,“
prezrádza Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ OOCR Trnava
Tourism. Ďalším z divov Dolnej Krupej,
do ktorého sa v rámci podujatia spolu so
sprievodcom vydáte, je na prvý pohľad

nenápadný dedinský kostol sv. Ondreja,
ktorý ukrýva skvosty umenia začiatku
19. storočia. Súčasťou prehliadok je aj
vstup do podzemných krýpt šľachtických rodov, ktoré sú verejnosti neprístupné. Rovnako je to aj s mauzóleom
šľachtickej rodiny Chotekovcov, ktoré je
inak uzatvorené. „Prehliadku sme pre
návštevníkov pripravili na 18. septembra, no naši sprievodcovia sú k dispozícii aj na individuálne prehliadky, podľa
termínu, ktorý si zvolíte,“ pozýva Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný
riaditeľ OOCR Trnava Tourism.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: OOCR Trnava Tourism
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622

Ako funguje endokanabinoidný systém

Predstaviť si ho môžete ako množstvo receptorov po celom tele, čo sú ako kľúčové
dierky a špeciálne molekuly, ktoré do týchto
receptorov presne zapadnú a nerovnováhu
zharmonizujú. Zaujímavé je, že tieto špeciálne molekuly si telo dokáže vyrobiť, no ak ich
nemá dosť, na pomoc môže prísť aj molekula
CBD, ktorá môže EKS pomôcť správne fungovať.

Výskum systému začal až v roku 1992, keď
tím vedcov spolu s českým chemikom Lumírom Hanušom našiel v tele človeka napríklad
látku anandamid. Patrí do skupiny endokanabinoidov. Predpona „endo“ znamená,
že si danú látku telo vyrába samo.
Endokanabinoidy sa viažu na receptory
nazvané CB1 a CB2, ktoré sa nachádzajú najmä v mozgu a imunitných bunkách. Keď sa
spoja, spustia príslušnú harmonizačnú reakciu, ktorú telo v danom okamihu potrebuje.

5% CBD olej

Príkladom je vplyv EKS na hladinu stresu. Pokiaľ v tele stúpne množstvo stresového hormónu, zvýši sa tiež produkcia
endokanabinoidov. Tie hormonálnu nerovnováhu vyvážia. Pri chronických zápaloch zas EKS slúži na umiernenie neprimeranej reakcie tela na infekciu.

31,5

0

EUR

Rastlinný kanabinoid CBD stimuluje EKS

Aj keď je potrebné ďalšie skúmanie, prírodné kanabinoidy ako CBD majú veľmi podobnú štruktúru ako naše vlastné endokanabinoidy. Preto keď ich dostaneme do tela,
môžu pomôcť EKS v úľave od spomínaných
problémov.

Ako EKS funguje
Poznatky o EKS sú vo svete medicíny
čerstvé, jeho účinky sa stále študujú. Podľa prieskumu doktora Davida Allena, člena združenia International Cannabinoid
Research Society, zahŕňa EKS v učebných
osnovách medicíny len približne 13%
amerických univerzít.

Vedci pomenovali anandamid podľa
sanskrtského slova „ananda“, čo znamená blaženosť. Názov sedí perfektne,
pretože biológovia sa domnievajú, že
anandamid zohráva úlohu v euforických pocitoch, ktoré majú napríklad
športovci po namáhavom cvičení.

V niektorých prípadoch môže v ľudskom
tele dochádzať k nedostatku endokanabinoidov. V štúdii pre National Library of Medicine
neurológ Ethan Russo píše, že nedostatok
endokanabinoidov spôsobuje migrénu, chronickú bolesť, syndróm dráždivého čreva a iné
problémy. Našťastie však existujú spôsoby,
ako endokanabinoidy doplniť externe.

EKS je vlastne spojka, ktorá drží pohromade dôležité systémy, napríklad nervový,
respiračný, hormonálny či kardiovaskulárny.
Pôsobí prakticky v každej časti organizmu a
vplýva na našu imunitu, pamäť, metabolizmus či trávenie, reguluje tiež vnímanie bolesti a strachu.

CBDexpert

CBD dnes možno kúpiť vo forme olejov,
tinktúr či kozmetiky. Látka sa síce neviaže
na receptory CB1 a CB2, no stimulovať ich
dokáže nepriamo. Okrem toho CBD bráni
rozkladu endokanabinoidov, a tak navyšuje
» red.
ich harmonizačné účinky.
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20% CBD olej
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 907 907 520

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0061

V ľudskom tele sa dejú neustále zmeny, na
ktoré musí rýchlo reagovať. Je preto dôležité
udržiavať v organizme rovnováhu a harmóniu. Vedci len pomerne nedávno zistili, že
túto harmóniu z veľkej časti pomáha udržiavať endokanabinoidný systém (EKS).

76-0075

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky

RELAX

7

76-0104

NOVOZÁMOCKO
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OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

19 ROKOV NA TRHU

NABOR@PROJOB.SK

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-5

32-0114

e-mail: velcon@velcon.sk

Kritériá
pre spoluprácu :

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

87-0012

0800 500 091

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
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