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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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0911 420 200

0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky
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KÚPIM STARÉ
KRESLÁ

0905 954 199

0907 895 864

REKLAMA
do novín................................

3
7
-0
0
2

Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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ŠTEFAN
PRISTAŠ
KÚPIM LES 

DUB, ORECH
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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VÝVOZ  ŽÚMP
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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 A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:
$ Egyéni hozzáállás a vásárlókhoz

$ Szlovák mellett magyar nyelvű kommunikáció 
    lehetősége
$ A gyógyszerek e-recept útján történő megrendelése
$ PARTNER hűségprogram érdekes kedvezményekkel 
$ Szükség esetén gyógyszerek házhozszállítása 

$ Hiányzó gyógyszerek még aznapi biztosítása

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00 ó.
Tel. kapcsolat: 0910 992 994

Hlavná 491/132, 044 17 Slanec

VÁM PONÚKA: 
$ Indviduálny prístup k zákazníkovi
$ Telefonické objednávanie liekov na e-recepty
$ Vernostný program PARTNER so zaujímavými zľavami
$ V prípade potreby rozvoz liekov až k Vám domov
$ Vaše chýbajúce lieky Vám vieme zabezpečiť 
    ešte v ten deň
$ Možnosť dorozumieť sa aj v maďarskom jazyku

Otváracia doba: PO – PI   8.00 – 16.00 hod.
Tel. Kontakt: 0910 992 994

A SZALÁNCI CSALÁDI 

GYÓGYSZERTÁR 

„RODINNÁ LEKÁREŇ“
Hlavná u. 491/132, 044 17 Slanec

DARUJ

ZDRAVIE!

RODINNÁ  LEKÁREŇ 
V SLANCI
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 470€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

80
€

1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ
VSTAVANÉ SKRINE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BENÁTSKE FARBY -  OMIETKY
KAMENNÉ KOBERCE

0917 062 447
0907 572 001

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
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JESENNÁ AKCIA

8
7
-0
0
0
7

OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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MORSKÉ OKO

TIP na výlet
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POSLEDNÉ 
3 rodinné domy 

REZIDENCIA

INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ !  tel : 0948 324 187

HAŽÍN
..................................................
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od 165 000 eur
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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203
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e-mail: kominarstvo.demcak@gmail.com

  ETERNITOVÉ /AJ VLNITÉ/ 

 A PLECHOVÉ STRECHY

 VÝMENA ODKVAPOVÝCH 

 ŽĽABOV

 OBNOVA KOMÍNOV

 OBHLIADKA ZDARMA

 PUR IZOLÁCIE

OBNOVA STRIECH

Reálna  záruka

12 rokov
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JESENNÁ

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA



MI22-40 strana- 5

spravodajstvo / domácnosťmichalovsko
5

Tekvice v našich záhradách dozrie-
vajú a ich vyrezávanie sa už stalo ne-
odmysliteľnou súčasťou jesenného 
obdobia a zábavou pre celú rodinu. 
Vytvoriť z nich môžete originálne de-
korácie, ktoré skrášlia vašu záhradu 
či príbytok. Tak si vyberte tú svoju a 
môžete sa pustiť do práce. Ak aj nemá-
te záhradu, obchody dnes ponúkajú 
dostatočný výber týchto plodov.

Ako vybrať tekvicu? - Na vyrezáva-
nie je najvhodnejšia oranžová tekvica. 
Mala by byť nielen dostatočne veľká 
ale mala by mať aj pravidelný tvar. Tiež 
skúste, či nie je veľmi tvrdá, aby ste do 
nej mohli bez ťažkostí vyrezať potrebné 
otvory.

Čo budeme potrebovať? - Aby práca 
išla skutočne od ruky, pripravte si ostrý 
nôž strednej veľkosti a tiež menší nôž 
na vyrezávanie detailov, lyžicu na vy-
beranie obsahu tekvice, misku, fixku 
alebo pero.

Ako na to? - Tekvicu umyte. Okolo 
stonky nakreslite perom alebo fixkou 
kruh, prípadne iný vzor, napríklad 
hviezdu či štvorec. Mal by byť dosta-
točne veľký na to, aby ním prešla vaša 
päsť.

Do nakresleného tvaru potom po-
maly a opatrne vyrežte ostrým nožom 
otvor. Nôž pritom smerujte šikmo na 
stred, poklop bude na tekvici lepšie dr-

žať a nebude sa prepadať do jej vnútra. 
Režte tak, aby vznikal mierne lieviko-
vitý tvar.

Zo vzniknutého otvoru postupne 
lyžicou vyberte dužinu a následne, 
keď môžete vnoriť ruku dnu do tekvi-
ce, oškrabte ešte primerané množstvo 
dužiny tak, aby zostala stena hrubá asi 
dva centimetre.

Fixkou si na tekvicu nakreslite tvár, 
teda oči, nos a ústa. Fantázii sa však 
medze nekladú a tak si na ňu miesto 
tváre môžete nakresliť aj iné ozdobné 
motívy.

Menším nožom vpichujte do tekvice 
a snažte sa vyrezať predkreslené tvary.

Ak na tekvici ešte po vyrezaní zo-
stali čiary od fixky, zmyte ich navlh-
čeným obrúskom. Do tekvice na záver 
umiestnite svetlo. Použiť sa dá klasická 
alebo čajová sviečka, prípadne menšia 
baterka.

Kúzlime s tekvicami

» ren
zdroj foto rescueram3 pixabay

V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren

a vyskúšajte kvalitné slovenské  

 

na matrace, vankúše a prikrývky.

Spánok
( Základ  
pohodového 
rána :)
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Získajte s týmto kupónom

PODSEDÁK 
S VLNOU MERINO 
ZADARMO
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INZERCIA

 

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, Vrbo-
vec, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Jov-
sa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, 
Lastomír, Nacina Ves, Palín, Pozdišovce, 
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, 
Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, 
Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, 
Cejkov, Hriadky, Zemplínske Hradište 

nepárny týždeň: 
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce nad 
Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Vin-
né, Zalužice, Závadka, Sobrance, Veľké 
Revištia, Trebišov, Kráľovský Chlmec 

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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
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ZM  20.930 Zlatomoravsko
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ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
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KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
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Študenti z regiónu Dolného Žitného 
ostrova v spolupráci s lektormi vy-
tvorili v Stredisku environmentálnej 
výchovy Slovenskej agentúry život-
ného prostredia (SEV SAŽP) Dropie 
funkčnú dažďovú záhradu, ktorá 
bude zároveň slúžiť ako príkladný 
adaptačný prvok. Prezentovať ju 
budú individuálnym návštevníkom, 
ako aj žiackym skupinám, ktoré si ju 
môžu svojpomocne zrealizovať aj na 
svojom školskom dvore.

Dažďovú záhradu realizovali v rám-
ci workshopu pre mladých ako jeden z 
výstupov projektu Climate Change Li-
ving Lab Dropie, ktorého cieľom je vy-
tvoriť ekocentrum s ukážkovými opat-
reniami na zmiernenie a prispôsobenie 
sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelá-
vacích materiálov a kurzov pre využitie 
vo výchovno-vzdelávacom procese. „V 
spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia sa podarilo nastaviť ambi-
ciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja 
strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho 
premenou na modelové centrum pre 
zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou 
projektu je aj podpora systematického 
prístupu k environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu, integrácia praktických 
ukážok opatrení na zmiernenie a pri-
spôsobenie sa zmene klímy. V projekte 
počítame so spoluprácou so školami, 
materskými školami, univerzitami a 
samosprávami,“ uviedol Michal Maco, 

generálny riaditeľ SAŽP.

Ako funguje dažďová záhrada? - 
Dažďová záhrada je umelo vytvorený 
adaptačný prvok, ktorý je možné reali-
zovať v rôznych veľkostiach, v závislosti 
od plochy strechy, z ktorej je voda do 
nej odvádzaná. Ide o cielene vytvorenú 
priehlbinu, určenú na zber dažďovej 
vody z pevných plôch: striech, chodní-
kov, parkovísk a podobne. Spomalením 
odtoku voda vsiakne do podložia tam, 
kde spadla a nedochádza k zbytočnému 
odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu 
dopadov sucha. Správne navrhnutá 
dažďová záhrada nevytvára podmien-
ky pre stojatú vodu a rozmnožovanie 
komárov. Vsakovaním a vyparovaním 
vody dokáže zmierniť letné horúčavy 
až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť 
množstvo alergénov vo vzduchu a zá-
roveň vytvára ostrov života a úkryt pre 
mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa 
voda vracia do malého vodného cyklu.

Študenti vybudovali dažďovú záhradu

» ren
zdroj foto SEV SAŽP

Priaznivé účinky byliniek na náš 
organizmus poznali už naše staré 
mamy a pri ich správnom používa-
ní dokážeme nimi nielen dochutiť 
a prevoňať pripravované pokrmy či 
nápoje ale aj posilniť naše zdravie.

Bylinky môžete využiť pri príprave 
rozličných pokrmov, ktoré vďaka nim 
získajú výbornú chuť i vôňu. Hodia sa 
k mäsu, zelenine ale výborne dochutia 
tiež rôzne osviežujúce nápoje. 

Bazalka – používa sa do omáčok, 
šalátov i polievok. Ochutí tiež mariná-
dy a zálievky. Veľmi dobre sa hodí k 
paradajkám či baklažánu a pravdaže 
k cestovinám. Do varených jedál ju pri-
dávajte až tesne pred ich dokončením, 
aby nestratila svoju vôňu.

Kôpor - sa hodí pri príprave peče-
ných rýb ako aj na dochutenie omáčok 
či zeleninových šalátov. Tiež sa uplatní 
pri nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť 
varom a preto ho do varených jedál pri-
dávajte až na záver.

Mäta - pre jej výraznú mentolovú 
vôňu využite mätu na ochutenie zele-
ninových šalátov, dusenej zeleniny, pe-
čeného mäsa, rýb, marinád a zálievok. 
Svoje miesto nájde aj pri výrobe dezer-
tov, zmrzliny a osviežujúcich nápojov, 
ktoré nielen dochutí, a prevonia ale aj 
ozdobí.

Medovka - jej lístky majú citróno-
vú vôňu a výborne sa hodia najmä do 
nápojov, či dezertov, ale osviežiť môžu 

aj chuť rôznych šalátov či omáčok. Z 
lístkov medovky si môžete uvariť čaj, 
či sirup, ale pridávať ich môžete aj do 
limonád a zeleninových či ovocných 
šalátov. Rovnako sa využívajú pri zdo-
bení koktailov či múčnikov. Ak všetky 
lístočky nespotrebujete, môžete si ich 
usušiť. Stačí, ak ich rozložíte v jednej 
vrstve na plech a sušte na teplom, su-
chom a dobre vetranom mieste.

Náš tip: Do nádobky určenej na vý-
robu kociek ľadu vložte celé lístky me-
dovky a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám potom výborne poslúžia pri prí-
prave nápojov.

Pažítka - vonia podobne ako cibuľa, 
je však jemnejšia. Ochutí nátierky, ša-
láty i cestoviny so syrovou omáčkou. 
Do varených pokrmov ju pridávajte až 
po ich dokončení, nevarte ju.

Bylinky v našej kuchyni

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Ochrana 

pred smogom

PARK Trebišov
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0949 444 033
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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