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SEREĎSKO
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Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka

NOVOOTVORENÁ

- Vždy èerstvé.
- Široký výber šalátov, nátierok.

- Varené buchty, knedle.
- Skvelé ceny.

0917 397 728, Vinárska 4450/2A
Po - Pia 6:00 - 17:00, So 7:00 - 12:00

lahodky.cicak@gmail.com
Fb: Lahôdky_Šmak_Sereï
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PODNIKOVÁ PREDAJÒA
LAHÔDKARSKÝCH

PRODUKTOV ZNAÈKY ŠMAK
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PODNIKOVÁ PREDAJÒA
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PRODUKTOV ZNAÈKY ŠMAK

- Vždy èerstvé. - Varené buchty, knedle.

- Široký výber šalátov, nátierok. - Skvelé ceny.

MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170martintobl1@gmail.com | 0917 619 170
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MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri
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HľadámeHľadáme
Kontakt: 0914 175 227Kontakt: 0914 175 227

čašníčku-čašníka

Do krčmy v HlohovciDo krčmy v Hlohovci
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov
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0904 272 338
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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

Redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (30.330 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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ZATEPLENIE Kompletná obnova fasád
rodinných domov

a budov zateplením.

0918 470 762

Zateplenie rodinného

domu do 14 dní! 

Od poradenstva, cenovej
ponuky až po realizáciu.
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521
» ODKÚPIM STARÉ MOTORKY 
ZNAČKY ČZ/BABETA/ STELA/
PIONIER, AJ POKAZENÉ, NEKOM-
PLETNÉ DIELY, PONÚKNITE, tel.: 
0915 215 406
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

» Dám do prenájmu 1 izbový byt 
v Seredi, tel.: 0904 896 717 
domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, tel.: 
0940 642 703 
» Mám 78 rokov, hľadám priateľ-
ku, tel.: 0949 486 261

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP HC 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 operátorov O2         
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    



HC22-16-strana 3

ZDRAVIE / SLUŽBYHLOHOVECKO 3

Odborníci hovoria, že predávkovať 
sa je možné aj voľnopredajnými 
liekmi a zároveň upozorňujú na 
skutočnosť, že pribúdajú prípady 
predávkovania sa paracetamolom 
aj u detí.

Paracetamol je jedno z najrozšíre-
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. 
Nájdeme ho v širokom spektre voľno-
predajných analgetík či antipyretík. 
„Pri užívaní liekov s obsahom para-
cetamolu je však nutná opatrnosť a 
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s 
obsahom paracetamolu môžu spôso-
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od-
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro-
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, 
že otrava paracetamolom je vážny stav 
a pri neliečenej otrave dochádza k zly-
hávaniu obličiek, pečene a poruchám 
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu 
pacienta.

Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamo-

lom patrí nevoľnosť, nechutenstvo, 
vracanie, potenie, ospanlivosť či apa-
tia. „Pozor, otrava paracetamolom má 
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď 
dochádza k prechodnému zlepšeniu 
stavu pacienta, čo môže negatívne 
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa 
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia 

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú od-
borníci.

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 

tejto súvislosti varuje pred nekon-
trolovaným a nadmerným užívaním 
paracetamolu. Medzi tínedžermi sa 
šíri nebezpečná takzvaná “paraceta-
molová výzva”, počas ktorej tínedžeri 
užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré 
doma nájdu, a následne reakciu svoj-
ho organizmu nakrúcajú na sociálne 
siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy 
upozorňuje aj Národný ústav detských 
chorôb, ktorý na urgentnom príjme 
eviduje zvýšené množstvo prijatých 
detí intoxikovaných paracetamolom.

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk.

Zdroj informácií ŠÚKL

Rozšírili sa prípady 
predávkovania paracetamolom

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay
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Mládežnícka 960/19, 925 53 Pata
tel.: +421 949 215 536  

info@tarawera.sk | www.tarawera.sk

Populárna bratislavská
tlačiareň Tarawera

SA PRESŤAHOVALA
DO OBCE PATA 

• vizitky • letáky
• nálepky • brožúry
• potlač na tričká • fotokalendáre
• fotogra�e • fotoknihy
• skenovanie • viazanie dokumentov 
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Zariadenie pre seniorov
v Šelpiciach prijíma nových klientov

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný 
domov so všetkými službami. 

Ponúkame kvalitné služby v oblasti 
opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej 

 

činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie, 
príjemný a kvalifikovaný personál,
rehabilitácie + lekár. Zariadenie má 

 

kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.

Bez poradovníka a čakania. Tešíme sa 

 

na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.

www.svjan.sk • 0902 363 999 • dompreseniorov@gmail.com
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Minulý mesiac sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoloč-
nosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na po-
moc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme 
každému inzerentovi možnosť na-
výšiť svoju faktúru za uverejnený 
inzerát o symbolickú sumu 1 euro. 
K tomuto euru sme pridali ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdali 
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri 
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Sme radi, že vďaka dobrosrdeč-
nosti našich klientov sme mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému 
krížu ďalšou sumou vo výške 342 
eur a celkovou sme sa tak spolu         
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí túto akciu podporili. Zoznam 
firiem, ktoré spolu s nami pomohli 
zverejňujeme na webovej stránke 
www.regionpress.sk, v sekcii Ak-
tuality.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

••  Najväčšia výstava náhrobných kameňov Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí v širokom okolí
••  Náhrobné kamene aj na mesačné splátky Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac + akontáciu zaplatí firma  už od 120 € na mesiac + akontáciu zaplatí firma 
 za vás za vás
••  Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h od 10.00h do 17.00h
• • DO KONCA APRÍLA ZNÍŽENÉ CENY O 20%DO KONCA APRÍLA ZNÍŽENÉ CENY O 20%
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

9. 5. 2022
od 11. 30 - 12. 00 h.  

Predaj 13 a 18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
LEOPOLDOV

Pri kostole

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk 75
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23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

SKLADNÍK
5,22 € / hod.

platný VZV preukaz
je podmienkou

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

• Ľudí, ktorí majú záujem
pracovať pri výrobe nábytku 

Nástup ihneď
- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne brutto
   + po 6 mesiacoch odmeny
   podľa interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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VÝROBNÝ PRACOVNÍK
Hlohovec

+421 903 573 198
monika.hambalek@sineko-sk.sk

- výroba plastových nádrží
   (dažďových a odpadových),
- práca v 1 zmennej prevádzke,
- mzda 900 - 1100 + stravné lístky.

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

INZERCIA
0905 444 052
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 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                             0940 948 600                                      WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

OC VIKTORIA 
HLOHOVEC

70%
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Objednávky  a ďalšie produkty na:

alebo na tel.:
www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)
0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red.

KOLAGÉN NA KĹBY
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU

TERAZ ZA 

AKCIOVÁ CENA -10%

32,00
EUR

Zadajte kód  OPLATISA  do poľa pre zľavový kupón košíku
e-shopu: www.medikaexpert.sk
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná predajňa výrobkov K&J&G
Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná predajňa výrobkov K&J&G
- klampiarske práce
- predaj a montáž škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Čepenská 3081/119, SEREĎ
fidler@klampiarfidler.sk

0905 869 408, 031/789 45 54
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00
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