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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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0911 999 260
vascistyhrob@gmail.com / VasCistyHrob

jednohrob
50 EUR

obnova písma
0,80 EUR

/znak

(zlatá, strieborná
a čierna farba)

dvojhrob
80 EUR

možnosť
impregnácie 

na hrob
(ochrana na

30 – 40 rokov)

www.vascistyhrob.sk

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

PRÁCA PRIAMO 
V ROŽŇAVE PRE 

ZVÁRAČOV A 
 

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER /  

Kontakt: 
CMF Slovakia, s.r.o. 
Gemerská 585 
Rožňava – časť Bak 
+421 58 488 0811 
personal@cmf.eu 

Ponúkaná mzda: 
- Na TPP bez skúseností / absolvent od 

750€ brutto + variabilná zložka 
- Na živnosť od 6,50 do 11,00€/hod podľa 

skúseností a praxe 

Ponúkaná mzda:

- Na TPP bez skúseností /absolvent 

  od 750€ brutto + variabilná zložka
- Na živnosť od 6,50 do 11,00€
   podľa skúseností a praxe
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Revúca

Rimavská

Sobota

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    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

DISTRIBÚCIA (30.830 domácností)
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SRDCOM PRE NÁŠ REGIÓN

Vážení voliči,
od roku 2014 pôsobím v regionálnej politike v obci Plešivec ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, členka obecnej rady 
a predsedníčka komisie pre územné plánovanie, výstavbu  a životné prostredie.
Svojimi skúsenosťami sa podieľam na úspešnej etape rozvoja obce Plešivec, pričom sa podarilo pripraviť a realizovať celý rad 
významných investícii  v oblasti zdravotnej starostlivosti, podpory bývania, školstva  a zlepšenia stavu životného prostredia 
a to nielen  v prospech obyvateľov obce, ale aj obyvateľov okolitých obcí.
V tomto odhodlaní chcem naďalej pokračovať na úrovni nášho kraja pre náš okres. Vyštudovala som odbor Environmentálny 
manažment na Katedre UNESCO, na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Riadenie a Ria-

denie ľudí na City univerzite v Bratislave, Priemyslové vodohospodárstvo – odbor vodohospodár špecialista na Energetickom 
inštitúte Štátnej energetickej inšpekcie v Prahe.
V priebehu 30 ročnej praxe som nadobudla bohaté skúsenosti v riadení vodného a odpadového hospodárstva v spoločnosti SCA 
HYGIENE PRODUCTS Slovakia/ ESSITY Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka, kde som vykonávala svoju pracovnú činnosť na základe 
stanovených štandardov ako vodohospodár, koordinátor pre životné prostredie, environmentalista.

Získané vedomosti a pracovné skúsenosti ponúkam v nastávajúcom volebnom období v prospech občanov nášho regiónu.
Pokiaľ budem úspešná vo voľbách, chcem sa zamerať na aktívnu komunikáciu,  zlepšenie životných podmienok obyva-
teľov regiónu a starostlivosť o životné prostredie.

Mojimi prioritami sú:

$ spolupracovať s občanmi, so samosprávami a záujmovými subjektami na rozvoji našich miest a obcí,
$ prispieť k dobrému spolunažívaniu národnostných menšín, podporiť udržiavanie  kultúrneho povedomia a ľudových tradícii, 
napomáhať sociálne slabším rodinám a viesť efektívny dialóg,
$ podporovať projekty orgánov verejnej správy so zameraním na cezhraničnú spoluprácu,
$ presadzovať zabezpečenie udržateľnosti siete škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja,
$ zlepšiť kvalitu podmienok života staršej generácie v obciach a mestách, podporovať lacnejšie cestovanie, voľnočasové aktivi-
ty zamerané na rozvoj duševného a fyzického zdravia,
$ podporovať zámery kraja pre rozvoj dopravnej infraštruktúry nášho okresu, presadzovať rekonštrukciu premostení ako aj 
opravu ciest v obciach s cieľom zlepšiť podmienky pre dopravu, podnikanie a mobilitu občanov,
$ podporovať projekty s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov, efektívne triedenie komunálnych odpadov, predchádzaniu 
vzniku čiernych skládok a sanácie environmentálnych záťaží s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad na životné prostredie  
a zdravie človeka,
$ podporovať projekty zamerané na realizáciu opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami, budovaním protipovodňovej 
ochrany, nových zdrojov vody, rozvodov vody, kanalizácie a zariadení pre čistenie vody,
$ podporovať projekty v oblasti rozvoja turistiky a športu s cieľom vytvárať podmienky pre  kladný vzťah deti a mládeže k jednotli-
vým športovým odvetviam. Budovanie nových cyklistických trás a detských ihrísk a viac športových podujatí pre rodiny s deťmi.

Vážení voliči, dajme šancu nášmu okresu, obciam a regiónu Gemera pre ich úspešný rozvoj.

                                                                                                                Ďakujem za účasť vo voľbách a za Váš hlas, s úctou  Ing. Lýdia Nemčoková 

ING. LÝDIA NEMČOKOVÁ
nezávislá kandidátka na poslankyňu
Košického samosprávneho kraja

volebné 

číslo 24

Objednávateľ: Ing. Lýdia Nemčoková, Železničná 626, 049 11  Plešivec                                                    Dodávateľ: REGIONPRESS,,s.r.o.,Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava, IČO 36252417

»Kúpim SIMSON, BABETU-
,PIONIER STELU, aj diely. 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kupim starozitny porce-
lan, obrazy, hodiny, tkane 
platno, vrecia, kroje, na-
bytok a ine tel: 0905 406 
662 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP GE 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 ne-
funguje u operátorov 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, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    
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17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti

 z
dr

oj
 fo

to
 Ji

ll 
W

el
lin

gt
on

 p
ix

ab
ayBazalka v našej 

kuchyni

Ponúkame: 

$  kancelárske priestory na prenájom priamo na námestí 

    v Dobšinej s rozlohou 22 m2, 30 m2 a 35,5 m2, 

    cena 9 eur za 1m2 vrátane energií, 

$  vhodné ako kancelárie, ale aj na podnikanie v službách,
$  výborná poloha priamo na námestí, dobrá dostupnosť autom,   
    pred budovou je k dispozícii parkovisko, zateplená budova,   

    kúrenie, voda, elektrina, wc, internet,

$  v ponuke sú aj ďalšie väčšie priestory 

    na prenájom - skladové a výrobné, cena 5 eur/m2. 

Chýbajú Vášmu 

podnikaniu 

priestory?  Kancelária 35,5 m2   
 Kancelária 22 m2   

Priestor 30 m2   

Kontakt: Mgr. Michal Neubauer - tel.: 0917 659 141 

Viac fotografií a videí nájdete 
na našej facebookovej stránke NEUmag.
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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

21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti

INZerCIA
0907 887 322
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MOŽNOSŤ 
SKLADOVANIA V SEZÓNE !

Ponúkame na prenájom skladový priestor 500 m2 vrátane obsluhy v novom, 

nevykurovanom sklade v Tornali, Cesta Gemerských žriediel, v areáli Gemerka (viď foto).
 V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku kontaktujte: 

bianka.bohusova@budis.sk, +421 905 914 768

Bérelésre kínálunk 500 m2-es raktárhelyiséget egy új, 

fűtetlen raktárban Tornalján, a Gemerka üzem területén (lásd a fotót).
 Bővebb információért érdeklődjön: bianka.bohusova@budis.sk, +421 905 914 768

 Info: 0905 914 768
500m

2

..............................................
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Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:

Po-Pia: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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ROŽŇAVA, Kósu Schoppera 3 0907 800 627    info@intrust.sk    www.intrust.skza malým trhom,
oproti 100P baru

-40%
ZĽAVY

až do

Predaj AJ NA SPLÁTKY s minimálnym navýšením

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE · GARÁŽOVÉ BRÁNY · BEZPEČNOSTNÉ DVERE · TIENIACA TECHNIKA · PODLAHY

pom
ien

k

Viac info:

tel. 0907 887 322
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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
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 RÁZOVEJ VLNY

Vyskúšajte jedine né 
bezbolestné ošetrenie 

kombináciou 
s diatermiou

ShockWave  Dual Power

Trpíte boles ami chrbta, 
k bov, svalov a u ste 

vyskúšali všetko?

NOVINKA

www.schneider-rtg.sk

6
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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

75
-5
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