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škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
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Lukáš KYSELICA pozýva na 

JESENNÉ SLÁVNOSTI 
22. október 2022, 10:00 - 18:00
NITRA, Svätoplukovo námestie

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

NITRA, Svävvvvvvvvvvvvvvvvvvv toplukovo námestie animačný program, súťaže pre deti a ich rodičov
výstava tekvíc
zhotovenie šarkanov a strašiakov zo sena
hudobný program
ochutnávky jesenných špecialít

15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti
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INZERCIA

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Ľubomír Žaťko  0905 719 135

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

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, 
Malé Chlievany, Dvorec, Horné Naštice, Kšinná, 
Ruskovce, Rybany, Uhrovec, Veľké Chlievany, 
Zlatníky, Malé Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, 
Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice, 
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce, Chrabrany, 
Jacovce, Krušovce, Ludanice, Nemčice, Nit-
rianska Blatnica, Radošina, Tesáre, Tovarníky, 
Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké 
Ripňany  
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske, Bošany, Biskupice, Dolné Ozorovce, 
Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Malé Bielice, 
Veľké Bielice, Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, 
Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce, Skača-
ny, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nit-
rou, Topoľčany, Malé Bedzany, Veľké Bedzany, 
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, 
Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krušovce, Ludanice, 
Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľa-
ny, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké 
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk

Redakcia: Streďanská 4055 
TOPOĽČANY

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
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    34.980 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
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Chryzantémy a sirôtky

Okrasné cibuľoviny

Ovocné
stromčeky

80
-0

00
7-

4

Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Blíži sa čas komunálnych volieb. Bill-
boardy aj rozličné reklamné pútače 
sa plnia plagátmi s podobizňami tých, 
ktorí sa uchádzajú o našu priazeň. Na 
stránkach novín a časopisov pribúdajú 
inzeráty kandidátov na posty staros-
tov, primátorov, županov i poslancov 
a taktiež výpočty ich predvolebných 
sľubov. Na každom kroku je cítiť, že sa 
zvolebnieva.

Pri tejto príležitosti som si spomenula 
na obľúbenú rozprávku z mojich detských 
čias. Boli to príbehy o Ferdovi mravcovi, 
chrobákovi Truhlíkovi a lienke. A práve 
pri spomínanom Truhlíkovi by som sa 
rada pristavila. Bol známy tým, že na kaž-
dom kroku rečnil o tom, ako všade bol, 
všetko videl a všetkému rozumie. Avšak 
vo chvíli, keď bolo potrebné pristúpiť od 
slov k činom, ukázala sa jeho pravá tvár. 
Prečo o tom vlastne hovorím? Pretože by 
sme mali byť obozretní a zistiť si skôr, ako 
vložíme do urny náš hlasovací lístok, či tí, 
ktorým chceme dať svoj hlas, sú skutočne 
aj ľuďmi činu, nie len planých sľubov.

Rovnako sa majme na pozore, aby 
sme si za svojich zástupcov nevybrali ľudí, 
ktorí žijú v presvedčení, že majú patent na 
všetko. Domnievajú sa, že práve oni vedia 
najlepšie, čo je pre ich okolie dobré a nie 
sú ochotní načúvať iným, pripustiť roz-
dielny názor, robiť kompromisy či hľadať 
napriek rozdielom spoločné konštruktív-
ne riešenia a v podstate v praxi napĺňajú 
heslo „kto nejde s nami, ide proti nám“.

Už o pár dní nás čakajú spojené voľby, 
teda voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Nezrieknime sa príležitosti uplatniť si 
svoje volebné právo a zvoliť 
si tých, ktorí nás budú na-
sledujúce roky zastupovať. 
Voľme múdro, pretože 
práve od nich bude vo 
veľkej miere závisieť to, 
ako sa nám bude v na-
šich krajoch, mestách 
a obciach žiť.

Zvolebnieva sa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

rávo a zvoliť 
s budú na-
astupovať. 

pretože 
bude voo
isieť to,, 
e v na-
stách
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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»Dam do prenajmu ga-
raz v TO, ul. Sportovcov. 
0904 482310
»CZ 175 JAWA 250 350 
STARY PIONIER MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIM-
SON KÚPIM TIETO MO-
TORKY PLATIM IHNED 
0915215406
»Kupim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatim. 
0949 371 361

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP TO 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 nefungu-
je u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 
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Gumárenská spoločnosť Bencros, s.r.o. so sídlom
v Bošanoch obsadzuje tieto pracovné pozície:

Svoje žiadosti spolu so životopismi
nám zasielajte na : praca@bencros.sk,

alebo na adresu spoločnosti Bencros, s.r.o., 
Nábr. Ľ.Štúra 1173/25, 956 18 Bošany

alebo nám zavolajte na tel.číslo: 0918 118 987

Náplň práce:
• obsluha strojov a zariadení v gumárenskej výrobe  
• príprava - montáž a demontáž foriem
• miešanie gumových zmesí
• vulkanizovanie gumovej zmesi
• lisovanie gumy
• iné práce v gumárenskej výrobe

Nástupný plat je minimálne od 1000EUR/brutto
+ mesačné výkonnostné odmeny + príplatky nad rámec 
Zákonníka práce a iné odmeny predstavené na osobnom 
pohovore.
**Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2022 je 
1300EUR (vrátane odmien, bonusov a zákonných prí-
platkov)

OPERÁTOR VÝROBY

Náplň práce:
• zváranie kovových foriem metódou mig
• opravy/úpravy kovových foriem
• príprava kovových dielov
• opracovanie kovových dielov
• rezanie kyslíkom
• čítanie výkresov

Požadujeme platný zváračský preukaz
Nástupná hodinová sadzba min. od 10EUR/hod + dohoda
Možnosť práce aj na pracovný pomer

K všetkým pracovným pozíciam ponúkame aj ďalšie 
odmeny a príplatky, ktoré budú predstavené na 

osobnom pohovore
Nástup je možný ihneď po dohode.

ZÁMOČNÍK/ZVÁRAČ
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Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren
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0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Skúsenosti s nastavovaním linky sú vítané.

KONTAKT: milos.kordac@plastcom.sk
Tel.: 0918 172 121

  Brutto cca 1 400€

Plastcom, spol. s r.o., Štúrova 53, Nitra

OPERÁTORA
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prijmeme
vodičov vnútroštátnej dopravy

čistá mzda od 1300 €
- kamiónová preprava lodných kontajnerov po Slovensku
- fyzicky nenáročná práca, vodič nenakladá ani nevykladá tovar
- voľné víkendy, pracuje sa od pondelka do piatku
- možnosť parkovania vozidiel v TO, NR, GA, BA
- prax nie je podmienkou
- požadujeme vodičský preukaz C+E, KKV, tach. k.

V prípade záujmu volajte 0903 449 917, prípadne zašlite životopis
emailom na: asistent@runnex.sk

RUNNEX s.r.o, Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
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Náplň práce:
    • Riadenie nových investičných projektov výroby, riadenie inovácií a technických zlepšení vo výrobných úsekoch spoločnosti
    • Budovanie pracovných tímov pre realizáciu projektov
    • Príprava časového harmonogramu, rozpočet nákladov a ich priebežná aktualizácia, koordinácia postupu prác na projektoch
    • Kalkulácie, riadenie a vyhodnocovanie skutočných nákladov projektov voči plánovaným nákladom 
    • Zabezpečovanie rovnováhy obchodných požiadaviek voči technickým možnostiam spoločnosti
Požiadavky:
    • Anglický jazyk aktívne slovom a písmom
    • Prax v odbore 10 rokov
    • Skúsenosti s manažmentom spoločnosti 
Základný plat: 1 800 eur + odmeny + benefity. Nástup: dohodou

Topoľčany
hľadá do svojho tímu

TECHNICKÉHO RIADITEĽA 

Kontakt: personalne@kompozitum.sk
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20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Príjmeme do pracovného pomeru

Automechanika

Mzdové podmienky (brutto)
od 1500 EUR/mesiac+ prémie

Autoelektrikára/Diagnostik

Mzdové podmienky (brutto)
od 1000 EUR/mesiac+ prémie

Pracovníka pneuservisu/pomocný 
automechanik

Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiac+ prémie

8 - hodinová pracovná doba (Po-Pia)
13. a 14. plat (náborový príspevok)
prispevok na dopravu
TPP/ alebo na živnosť
stála podpora vzdelávania a odborného rastu, sociálny program,

   výborný kolektív, výkonnostné odmeny, najmodernejšia technika a
   technológia, príjemné prac. prostredie, práca v stabilnej firme

Miesto práce Nitra

Životopis zasielať na: alebexplus@albexplus.sk

Hrubá mzda: od 1000 do 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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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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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549

7
5
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