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■  Elektroinštalácie 24 hod. 

■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 

■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 

■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA

EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

»»» ZŤP, dôch. -10% ««« 
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PONÚKAM ZDARMA NACENENIE 
VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI do 24 hod.      0948 871 863

NACENENIE NEHNUTEĽNOSTI
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• SKLADNÍKOV
• ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

DANUBIA v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782
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Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE
» Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

SLUŽBY
» Pílenie stromov 0909 227 
892

UPRATOVANIE

ČISTENIE
» Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektroinštalácie 0909 
227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN
» Vodoinštalatér 0904 307 
824

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľby, podlahy 0915 462 
513
» Maľovanie 0,80 €/m2, 
stierka 2,80 €/m2, plávaj-
uce podlahy 0905 204 032

OPRAVA CHLADNIČIEK
» ZIMMERMANN 0905 54 
74 76
» Matúš 0905 616 431

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA  PRAČIEK
» MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971  472, 0918 
741 618

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO
» TV Servis u Vás 62 41 08 
07, 0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

ČALÚNENIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PC

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

REKONŠTRUKCIE

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 0907 
402 507
» Kúpim byt v Bratislave a oko-
lí 0903 461 817

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 9
» Predám výhodne nové dvier-
ka na kuchynskú linku, rôzne, 
0919 17 62 33 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16
» Hľadám nezadaného senio-
ra na spoločné stretávanie a 
všedné dni. 0944 492 427 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, BV zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najčítanejšie
regionálne noviny
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave, ul. Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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www.palivalanzhot.skwww.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755Tel: +420 733 712 755

BRIKETYBRIKETY

PELETYPELETY

AJ S DOPRAVOU

DREVENÉ, KÔROVÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Som univerzitný profesor. Dovolím si 
teda túto úvahu. Univerzity bývali mo-
torom pokroku. Dnes to tak nie je. 

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak

Najčítanejšie 
regionálne noviny

ZAMESTNANIE
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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SÚŤAŽ!

Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter BRATISLAVSKO

Každý týždeň vyžrebujeme spomedzi 
všetkých odberateľov výhercu,

ktorý sa stane majiteľom REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.bratislavsko.sk
na odber nášho newslettra

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

pre odberateľov NEWSLETTRA

Uhlopriečka displeja:  6,4"
Typ operačného systému:  Android 11
Kapacita batérie:  5 000 mAh
Typ SIM karty:  2× Nano SIM
Vnútorná pamäť:  128 GB
Fotoaparát:  64 + 8 + 2 + 2 Mpx
Najrýchlejší  internet:  LTE
Slot na pamäťové karty:  Micro SD

REALME 8 128 GB ČIERNY
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ANTIGÉNOVÉ 
A RT-PCR TESTOVANIE 

PRE SAMOPLATCOV
AG Test – objednávka 

cez Momky.sk – 

AG Test – platba 

na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 54,99 € 

►

►

►

8,99 € 

14,99 € 
49,99 € 

Bratislava I – Staré Mesto
Fajnorovo nábrežie 2
Otváracia doba: 

pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:30 hod.
piatok – nedeľa: 07:30 – 17:30 hod. 
(12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

Bratislava  III – Nové Mesto
Trnavská cesta 37

Otváracia doba: 

pondelok – štvrtok: 13:30 – 18:30 hod.
piatok – nedeľa: 08:30 – 18:30 hod. 
(12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

Bratislava  II – Ružinov
Záhradnícka 58
Otváracia doba: 

pondelok, utorok a štvrtok: 09:00 – 14:00 hod. (12:00 – 12:20 prestávka)
streda a piatok: 14:00 – 19:00 hod. (17:00 – 17:20 prestávka)
sobota a nedeľa: 09:00 – 16:00 hod. (12:15 – 13:00 obedová prestávka)

Dispečing SK - 0950 333 222
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

• DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

• DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229Najčítanejšie

regionálne

noviny
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

alebo kúpiť v predajni:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať  predajcom aj Vy,
kontaktujte nás a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
● zakalený moč
● krv v moči
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
● abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp

Relax Studio Danillo
Hrobákova 1,
Bratislava-Petržalka
Tel.: 0919 074 858
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

3
7
-1
4
0

9
4
-0
11
0

4
7
-0
0
1


