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Dodávka materiálu
za VEĽKOOBCHODNÉ
CENY!
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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR.

jjjjjjjjjjjjje

MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, UL.26.NOVEMBRA Č.1 bývalý chemlonský
internát 1.p

BEZPEČNOSTNÉ DVERE TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

WWW.LIBRABIS.SK

mahagón
3 pásiky

biela
hladké

antracit
hladké

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRMMMMMMMMAAAAAAAObhliadka ZDARMA

orech
elegant

javor
hladké

0918 874 969

Certifikát od národného
bezpečnostného úradu

Slovenská
norma

tepelná a zvuková
izolácia
9 bodov zamykania
guľa kľučka
6ks kľúčov
nerezový prah
ANTIPANIC kľučka
nová zárubňa

.

.
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Prenájom elektrických 
polohovacích postelí s dovozom

Ľubotice   e-mail: epostel@epostel.sk

Info: 0903 841 587
www.epostel.sk
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka



HU22-43 strana- 3

riadková inzercia / domácnosť, službyhumensko
3

INZERCIA

 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

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

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, 
Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemer-
né, Vranov nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, 
Medzilaborce, Dlhé nad Cirochou, Zem-
plínske Hámre, Čemerné, Vranov nad 
Topľou, Sečovská Polianka, Sedliská, 
Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

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

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o 
zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. 
Dôchodok v novej výške dostanú v ob-
vyklých januárových výplatných termí-
noch. Sociálna poisťovňa im zároveň v 
januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné 
rozhodnutie.

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o 
percento medziročného rastu spotrebi-
teľských cien za domácnosti dôchodcov 
určeného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za prvý polrok kalendárneho 
roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v 
priemere za šesť mesiacov roku 2022 v po-
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa 
index spotrebiteľských cien za domácnosti 
dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchod-
kové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 
11,8 percenta.

„O zvýšenie (valorizáciu) dôchod-
kových dávok nie je potrebné Sociálnu 
poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú po-
beratelia dôchodkov písomné rozhodnutie 
a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v ja-
nuári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. 
januára 2023 do dňa predchádzajúceho 
výplatnému termínu v januári 2023. So-
ciálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 
11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok 
(starobné, predčasné starobné, invalidné a 
pozostalostné dôchodky),“ informuje Soci-
álna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Minimálne dôchodky a valorizácia 
- Pre tento druh dôchodku platí osobitný 
mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku 
od 1. januára 2023 sa zo zákona nepri-
hliada na zvýšenie dôchodku na sumu 
minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma 
dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma 
dôchodku bude aj po valorizácii nižšia 
ako minimálny dôchodok, Sociálna po-
isťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na 
sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa 
suma minimálneho dôchodku od 1. janu-
ára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej 
dostávať dôchodok v nezmenenej sume 
(teda minimálny dôchodok, ktorý je pre 
neho po valorizácii dôchodku finančne 
výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po 
valorizácii vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, nárok na minimálny dôchodok 
zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchod-
covi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyš-
šej sume. Ten bude totiž pre neho výhod-
nejší než dovtedy poberaný minimálny 
dôchodok,“ objasňuje Sociálna poisťovňa 
a uvádza príklad: „Dôchodca k 31. decem-
bru 2022 poberal minimálny dôchodok v 
sume 334,30 eura, pričom suma jeho sta-
robného dôchodku k tomuto dátumu bola 
333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvý-
šil – valorizoval – jeho starobný dôchodok 
o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto 
suma je vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa 
od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný 
dôchodok v sume 372,70 eura.“

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky

» ren

Odborníci zo Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv ( ŠÚKL) objasňujú na 
sociálnej sieti, prečo by sa mali hlá-
siť podozrenia na nežiaduce účinky 
liekov.

Každý liek či vakcína má pod-
ľa nich aj svoje vedľajšie (nežiaduce) 
účinky, ktoré sa však neprejavia u kaž-
dého. Ich popis a frekvencia výskytu sú 
uvedené v príbalovom letáku. „Riziku 
nežiaducich účinkov sa úplne nevy-
hneme, je ale potrebné, aby prínos lie-
ku prevažoval nad jeho rizikami,“ uvá-
dzajú odborníci a vysvetľujú tiež, že 
„nežiaduce účinky, ktoré sú uvedené v 
príbalovom letáku, poznáme z klinic-
kých skúšaní. Pre dlhodobé monitoro-
vanie bezpečnosti liekov alebo vakcín 
však potrebujeme čo najviac údajov – 
kvantitatívnych aj kvalitatívnych. Aby 
bolo hlásenie možné čo najlepšie po-
súdiť, majú v ňom byť uvedené čo naj-
podrobnejšie informácie o pacientovi, 
všetkých užívaných liekoch a o vznik-
nutej nežiaducej reakcii. Hlásenie je 
najlepšie podať prostredníctvom elek-
tronického formulára na našom webe. 
Podozrenia na nežiaduce účinky majú 
povinnosť hlásiť zdravotnícki pracov-
níci a farmaceutické spoločnosti. Túto 
možnosť majú aj pacienti. 

Dôležité je hlásiť najmä závažné a 
neočakávané nežiaduce reakcie (tie, 
ktoré nie sú uvedené v príbalovom le-
táku).“ Všetky nahlásené podozrenia 

na vedľajšie účinky dôkladne posúdia 
odborníci štátneho ústavu z oddelenia 
farmakovigilancie. Hlásenia sa tiež 
zbierajú a posudzujú na úrovni Európ-
skej únie a medzinárodnej databázy 
EUDRAVIGILANCE. Hlásenia môžu 
viesť k pridaniu nových nežiaducich 
účinkov alebo interakcií do príbalové-
ho letáku, k pridaniu kontradindikácií, 
či k zmene v predpisovaní lieku alebo v 
jeho dávkovaní. 

Systém hlásení slúži na monitoro-
vanie bezpečnosti liekov. „Štátny ústav 
neposkytuje zdravotnú starostlivosť a 
nemôže meniť či navrhovať liečbu - ak 
sa u vás po podaní lieku vyskytla zá-
važná nežiaduca reakcia, ďalšiu liečbu 
je nutné konzultovať s lekárom,“ upo-
zorňujú odborníci zo ŠÚKL.

Nežiaduce účinky liekov

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay
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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
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Jeseň je obdobím, kedy máme v zá-
hradách starostí s opadaným lístím 
viac než dosť. Jestvuje však viacero 
možností, ako ho zužitkovať.

Skôr ako pohrabané lístie spracu-
jeme, je dobré ho podrviť. Časť z neho 
môžeme potom zapracovať do kompos-
tu, a časť využiť ako ochrannú nástielku 
pre naše dreviny či trvalky – ochráni ich 
pred zimou a tiež zadrží v pôde vlhkosť. 
Ďalšou možnosťou je ponechať časť lístia 
k dispozícii pre živočíchy, napríklad nie-
kde v kúte záhrady, tie v ňom v zime náj-
du útočisko. No a najkrajšie listy môžeme 
použiť na výrobu jesenných dekorácií a 
skrášliť si tak náš príbytok.

Vyrobte si veniec s nádychom jese-
ne - nazbierajte si v záhrade či počas 
vychádzky do prírody jesenné lístie 
hrajúce všetkými farbami, ale aj žalu-
de, gaštany, šišky, šípky či jarabinu. 
Využiť ich môžete pri výrobe venca a 
vniesť tak kúsok prekrásnej jesennej 
prírody aj do vášho obydlia.

Materiál: prútený alebo slamený 
veniec, rastlinný materiál podľa váš-
ho výberu – listy, šišky, žalude, šípky, 
gaštany, jarabina, viazací drôt, stuha, 
nožnice

Postup: - najskôr si pripravte materi-
ál na výzdobu venca: pomocou nožníc 
si odštipnite kúsky viazacieho drôtu a 

upevnite na všetky listy, šišky, žalude, 
vetvičky šípok, gaštany či iné plody 
tak, že drôt ohnite do tvaru U, prevlečte 
alebo prepichnite cez plody alebo ich 
stonky, oba konce zmotajte a pevne 
utiahnite
- nasleduje zdobenie venca: pri zdobe-
ní venca môžete najskôr listy naviazať 
pomocou drôtu do zväzkov a tie potom 
opäť drôtom pripevniť na veniec
- v ľubovoľnom počte pripevnite na ve-
niec pomocou drôtu ostatný rastlinný 
materiál – fantázii sa medze nekladú
- stuhu upravte do ozdobnej mašle, do 
jej stredu pripevnite viazací drôt, oba 
konce zmotajte, prestrčte vencom a pri-
pevnite na jeho zadnej strane
- z pevnejšieho drôtu vyrobte oko a 
pripevnite ho k vencu na jeho zadnej 
strane, aby ste mohli veniec zavesiť na 
klinček či háčik.

Ako si poradiť s opadaným lístím

» ren
zdroj foto monika 1607 pixabay
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- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina (od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: +421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň (16 EUR/deň)

PONÚKAME PRÁCU

VO ŠVAJČIARSKU
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Študenti vybudovali 
TIP na výlet

Monastyrty
Krásny Brod
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Jediné múzeum máp svojho druhu sa 
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa 
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov 
kartografie môžete v Slovenskom mú-
zeu máp v obci Kynceľová pri Banskej 
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili no-
vinky ale aj nové vzácne exponáty. 

Na geografiu či kartografiu sa dá po-
zrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia 
Slovenského múzea máp, nachádzajúca 
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto 
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou 
formou. Podľa slov kurátorky múzea, 
Andrey Farkašovej, približuje expozícia 
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby 
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaují-
mavé témy interaktívnym a veľmi púta-
vým spôsobom všetkým návštevníkom 
bez rozdielu na vek. Využívaním najmo-
dernejších technológií či interaktívnych 
modelov dokáže múzeum máp upútať a 
presvedčiť o tom, že geografia môže byť 
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp 
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite 
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili. 

Jedinečná novinka 
a vzácne exponáty

V zbierkovom fonde múzea máp sa na-
chádzajú rozličné tematické mapové die-
la. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, ale-
bo repliky z čias vojenského mapovania. 
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové 

exponáty, ako geodetické a meračské prí-
stroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia 
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v 
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre 
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí 
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Vý-
nimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky 
špičkových technológií a interaktívnych 
didaktických pomôcok pre vzdelávanie. 
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na 
moderný letecký simulátor, v ktorom zaži-
jú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite 
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa 
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov 
sprístupnená od štvrtka 27. októbra. 

Múzejné zariadenie je aj napriek svojim 
menším priestorovým rozmerom popula-
rizačno-vzdelávacou a kultúrno-technic-
kou atrakciou s nadregionálnym význa-
mom. Obľubujú ho najmä základné školy, 
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

Nové vzácne exponáty 
v Slovenskom múzeu máp 

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia. 

zdroj foto archív múzea máp

Hoci zvykneme zberať najmä kve-
ty či listy liečivých rastlín, zabúdať 
by sme nemali ani na ich korene. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava 
lekárska, ktorá dokonca rastie aj v 
našich záhradách.

Mesiace október a november sú na 
zber koreňov liečivých rastlín najvhod-
nejším obdobím, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky.

Púpava lekárska - Púpava lekárska 
rastie všade, nájdeme ju na lúkach, 
medziach a takmer v každej záhrade. 
Mnohí však možno netušia, že sa môže 
pochváliť množstvom liečivých a priaz-
nivých účinkov na naše zdravie. Využiť 
môžeme jej kvety, listy aj koreň. A prá-
ve koreň obsahuje účinné látky, ktoré 
povzbudzujú funkciu pečene, žalúdka, 
pankreasu, čriev či obličiek. Obsahuje 
tiež prospešné látky akými sú vitamín 
B6, draslík či mangán. Púpava sa po-
užíva aj pri liečbe močových kameňov 
či cukrovky, uľavuje pri ťažkostiach so 
žlčníkom či trávením.

Zber a sušenie - Po tom ako korene 
púpavy vyberiete z pôdy, poriadne ich 
očistite od zeminy a nečistôt, umyte 
pod tečúcou vodou a následne ich na 
utierke dôkladne osušte. Potom ich 
nakrájajte na menšie kúsky. Tie po-
ukladajte na sito a sušte na suchom a 
vzdušnom mieste. Korene priebežne 

kontrolujte, či náhodou neplesnivejú. 
Po usušení, čo môže trvať aj niekoľko 
týždňov, ich vložte do uzatvárateľnej 
nádoby a odložte na tmavé miesto.

Čaj z koreňa púpavy - Čaj z koreňa 
púpavy môže pomôcť pri bolestiach ža-
lúdka, obličiek a prečistení močových 
ciest. Pripravíte ho tak, že dve čajové 
lyžičky nadrobno rezaného sušeného 
koreňa prelejte štvrť litrom vriacej vody 
a nechajte štvrť hodinu lúhovať, potom 
preceďte. Čaj si varte vždy čerstvý a pite 
ho vlažný.

Pozor!
Púpava nie je vhodná pre ľudí, kto-

rí trpia vážnymi ťažkosťami obličiek, 
žlčníkovými kameňmi, obštrukciou 
žlčových ciest či žalúdočnými vredmi. 
Ak nie ste si istí, vždy sa radšej poraďte 
s lekárom.

Púpava lekárska – zber koreňa

» ren
zdroj foto Ajale pixabay
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ORION Dóza s dreveným 

9,59 €
11,90€ 104,90 €

129,00€

5,10 €
5,45€ 109,00 € 395,00 € 24,59 €

29,00€

8,95 €

171,82 €

4,45 €120,00 €78,90 €

99,90 €
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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