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0905 746 124
09

07-0001

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA

alebo možná

VÝMENA

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

nefunkčnej
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 192

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

opilovanie
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými
plošinami
servis a údržba ručných
motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových
stromov
kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov

na okná a
dvere

Novootvorená predajňa

ORTOPEDICKEJ OBUVY

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

0905 244 214
www.popilto.sk

-50%

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

801210010

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

76-0011-1

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

4,90 €/m

Cenové ponuky ZDARMA

76-0005-4

OPRAVY a SERVIS

plechy a škridle
od

NOVAPLAST

s.r.o.

Vám ponúka:

STRECHYNA KĽÚČ

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

P PÍL T

76-0007-1

Výročia a udalosti
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the
Story) Morning Glory?

2. októbra 1995

Turecká 24, Nové Zámky
Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

76-0110

Najčítanejšie regionálne noviny

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 hod.
Sobota
7.00 –14.00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 04.10.2021 do 09.10.2021
ZEMIAKY ŽLTÉ

REZANÁ KAPUSTA

na zimné uskladnenie

voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

balenie 25kg

0,45 €/kg
CIBUĽA ŽLTÁ
balenie 10 kg

REŽEME KAPUSTU
TU
.00
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

0,69 €/kg
MAK MODRÝ
Ý
balenie 1kg

Telefonické objednávky
á k na čí
číslach:
l h

0908 832 973, 0944 706 284

3,90 €/kg

JABLKO ČERVENÉ Gala

MRKVA

KÁPIA ČERVENÁ
ENÁ

voľný predaj

voľný predaj

voľný predaj

0,79 €/kg

0,55 €/kg

1,49 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0003-7

0,49 €/kg
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NOVOZÁMOCKO Mesiac chudoby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Veronika Baumajsterová 0910 851 307

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Napríklad mesiac priateľstva so Sovietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne
začínal až v novembri a trval takmer do
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jednou krajinou sme vymenili za rok priateľstva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna
bola na východe, druhá je na západe. Inak
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.
Október je aj mesiacom úcty k starším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak
iba pripomínam, každý raz bude starší a
starý, ak sa dožije.
Lenže, október je aj mesiac misií a
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudoby – mentálna, morálna, etická, vzdelanostná, napríklad. To je epidémia, ktorá
zasiahla naše politické kruhy. Potom je
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej
časti populácie, chudoba hodnotová je
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná.
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hodnotovo orientované, len proste nemajú z
čoho uspokojiť základné životné potreby.
On je to začarovaný kruh. Ak v politike prevláda hodnotová chudoba, v spoločnosti
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.
Chudobní v drvivej väčšine nemôžu za to, že sú chudobní. Že nemajú na
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy.
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou.
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a eticky nechudobní by si ich mali všímať. A
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností
každého jednotlivca. A keď sa nedá ekonomicky, finančne, hmotne, tak určite aspoň ľudským slovom. Chudoba nie je nič
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa
iacom chudoceloročným mesiacom
koľvek iné.
by. Viac, ako čokoľvek
Kým niekomu
mu
u u nás
ohým už o
ide o moc, mnohým
život.
Pekný mesiac
acc s mnomnokami,
hými prívlastkami,
milí čitatelia!

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

Kontakt: 0944 726 577
3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
&%2/%1-7ʖ(1-EN(6%̩&%1-
:SPENXIRE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

 SERVIS 
 PREDAJ 

Nové
Zámky

Tel.:

plastových okien
a doplnkov

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.
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

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

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

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

Kamenárske služby
Montáž a Predaj HROBOV

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

801210006

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

NOVI ɎɵًʁƏǼɗɿǣƺ
ȒǼƺ
0ǼƺǸɎȸǣƬǸƻȸ

76-0090

www.sofplast.sk

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0940 319 054

RENOVUJEME:

• Hroby
• Pomníky
• Zlatenie
písma

• Graﬃti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

NZ21-39 strana
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801210141

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

-3 3%

NKA!

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

80-0150

novozamocko@regionpress.sk

Október je zvláštny mesiac. Je prvý
astronomický, obvykle býva v podobe
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akousi post scriptum spomienkou na leto, z
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné
prívlastky.

66-0206

Redakcia:

RELAX

3

80-0148

NOVOZÁMOCKO
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Občianska
riadková
inzercia
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Plán obnovy

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361

03 BYTY / predaj
»V Štúrove kúpim 2-izb.
byt. 0944773487

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu jednoizbový byt v N.Zámkoch
0907252422

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

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

09 DOMÁCNOSŤ

Kurence

2,80€/kg

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

Sliepky na polievku

2,90€/kg

13 RÔZNE / predaj

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

11

hydinárska farma topoLnica

4,50 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

15 HĽADÁM PRÁCU

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

781210003-1

Kúpim starý traktor Zetor,20,30,4011.0902449970

801210005

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA
»57r. hlada
0917049831

781210008-5

Punto

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

fašisti, komunisti, papaláši, oligarchovia aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy
nedôvery, negativizmu, závisti aj nenávisti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás.
Krajina sa neskladá z rezortov a jej Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme
inovácia sa nedá urobiť na minister- do stredu spoločnosti obyčajných ľudí
stvách. Je to vzájomne prepojený živý a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode,
vyhláškami a smernicami, ale proaktív- tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon- problémy na príležitosti a opravujú svet.
Staňme sa inovátormi našich životov
hard na našom stretnutí Inofest povedal,
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or- sme boli malými deťmi - fantáziu, tvoriganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s preokolité prostredie postupne zanikajú.
miérom celé dopoludnie a diskutovali o
Potrebujeme hlavne duchovnú ob- budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku malé plamienky nádeje a niesli ich do
koreňom a hodnotám fungovania tohto svojich rodín a firiem ako Betlehemské
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na- svetlo. Premiérr nie je
miesto konfliktov a sporov. Premiér na superman ani spasinašom stretnutí v piatok povedal príklad: teľ tejto krajiny.. Je to
ovitý
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, poctivý a pracovitý
m Sloväčšina hľadá známosti k dobrému leká- chlap. On sám
ní, ale s
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu vensko nezmení,
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme nami sa mu to môže
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby podariť.
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia
na Slovensku stáročia žili pod vládou
iných národov. Vládli nám nacionalisti,
» Ján Košturiak
V minulom roku sme diskutovali s
politikmi a podnikateľmi o tom, že
krajina potrebuje novú víziu a plán.
Vznikol plán obnovy.

INZERCIA

priatelku.

0910 851 307

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Tel:0905 267 750 N.Zámky

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.

68-64

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

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

0907 369 497 - CENY DOHODOU

NZ21-39 strana
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady

Elektroinštalácie

hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár

Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácií rodinných domov,
tehlových a panelových bytov.
Ku každej zákazke pristupujem individuálne, zodpovedne
a podľa požiadaviek zákazníka so zmyslom pre detaily.
76-0098

tel: 0905859426, e-mail: info@elinstalacienz.sk, www.elinstalacienz.sk

-zabezpečená pracovná obuv a odev

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov

0910 851 307

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

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

76-0103

47-033

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

- 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

HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?
Podieľajte sa aj Vy na
výrobe káblových zväzkov
do elektromobilov!

Výročia a udalosti
Vo Viedni začala premávať prvá konská
električka

4. októbra 1865

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch

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

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Medzinárodná kamionová doprava
Hlavná 14, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž

Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke

OPERÁTOROV VÝROBY

761210112

Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E
do našej ﬁrmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.
Veľmi dobré platobné podmienky
(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).
Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.
Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní
ﬁnancovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v
Kolárove!

KURZ SBS

Nástupný plat 805 €*
Po 3. mesiaci 875 €*

+80 € v čistom
vo forme straveniek

Bonusy a možnosť
mimoriadnych odmien

Čisté a príjemné
pracovné prostredie

Príspevok na dopravu

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

V KOMÁRNE

179 €

kurz začína 18. 10. 2021

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0132

Volajte:

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.

SBS GUARDING s. r. o.

(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.)

príjme strážnikov na prevádzky

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU

v Šuranoch

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

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,580 €/h. brutto
Nástup ihneď.

o 8:00 na našej adrese.
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Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

59-285

CENA

6

SLUŽBY, ZAMESTNANIE, ZDRAVIE
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0910 851 307

CBD ako nádej pre epileptikov

V posledných rokoch sa do popredia dostáva liečba epilepsie pomocou kanabidiolu (CBD), nepsychoaktívnej látky získavanej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom,
u ktorých bežná liečba nezaberá.
Životná príťaž
Poznávacím znakom epilepsie sú opakované záchvaty v intervale približne dvadsiatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežívajú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pridružiť sa môžu aj psychické príznaky ako
úzkosť či pocit déja vu.
Napriek tomu, že epilepsia je nevyliečiteľná a my neveme prísť na jej presnú
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je schopných až 70% pacientov
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

Foto: freepik / jcomp

Šarlotina pavučina – epilepsia
U epileptikov preslávil CBD príbeh dievčaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so
zástavou srdca. Charlotte trpela Darvetovým syndrómom a počas svojho života sa
stala ikonou svetového hnutia pre využitie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu
konope s vysokým obsahom CBD. Títo
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej marihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web,
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka
látku konzumovala vo forme oleja a podľa
vyjadrení jej rodičov pre denník New York
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline
uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vysvetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interakcii so skupinami určitých receptorov CBD
redukuje dráždivosť neurónov, čo obmedzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivitu, typickú pri epileptickom záchvate.
Epidyolex v boji s epilepsiou
Najväčší posun v konopnej medicíne
však nastal v roku 2018, kedy firma GW
Pharmaceuticals získala v USA povolenie
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilepsie spôsobenej Darvetovým alebo Lennox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak
historicky prvým povoleným liekom s obsahom CBD, pričom v marci tohto roku ho
schválila už aj Európska lieková agentúra.
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Molecules je preto CBD „nádejou pre pacientov,
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex
proti záchvatom účinnejší.
Napriek tomu však viaceré štúdie naznačujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôležitý je hlavne správny výber. Etiketa musí
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0077

Historicky prvý liek na epileptické zá- piou je užívanie syntetických liekov proti
chvaty obsahuje aj CBD
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.
Patrí medzi najčastejšie neurologické poruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi
pred našim letopočtom. Epilepsia je chronické ochorenie spôsobujúce rušivé podnety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

CBDexpert
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e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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Najčítanejšie regionálne noviny

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

PRIJMEME
SKLADNÍK (Nemecko)
2300 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

e-mail: velcon@velcon.sk
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+420 702 193 121
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