
ZM23-02 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 930 domácností 

ZLATOMORAVSKO
Č. 2 / 13. JANUÁR  2023 / 27. ROČNÍK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0910 569 093

78
-0
26
6

P R E D Á M
Š T I E P A N É

T V R D É
P A L I V O V É

D R E V O
A G Á T , D U B

1 P R M  S Y P A N Ý  A J  S  D O V O Z O M
D O  2 5 K M  -  8 0 €

 
N A D  2 5 K M  C E N A  D O H O D O U

 

S L A Ž A N Y

D R E V O  J E  N A Š T I E P A N É  N A  3 3 C M

0 9 0 4 1 6 8 8 8 0

40
-0
00
2

59
-0
01
1

Široký sortiment: žulové hroby, 
pomníky, hrobové doplnky, 
parapety, kuchynské prac. dosky

Písmo, obnova písma a pomníkov, dopisovanie 
Presťahovaná predajňa z Červeného Hrádku na ulicu 

(vedľa cukrárne Bali)
Janka Kráľa 65, Zlaté Moravce 

MJ-KAMENARSTVO
0948 381  424

www.mjkamensro.sk
mjkamensro@gmail.com

Zľava na vybrané

žulové komplety
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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ka na predaj:
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447€

0911 041 654

735€

DREVO
EXPRESS
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P PÍL T s.r.o.
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

Kotle
na pevné palivo 

na úpravovňu vodyNA SLOVENSKÉ
BATÉRIE

  

Záručný a pozáručný servis

 

ý á č ý i

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

na obojživelník
150 l

 
T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

Daniela Rezáková 0910 569 093
rezakova@regionpress.sk

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hosťovce, 
Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany 
pod Tribečom, Lovce, Mankovce, Martin 
nad Žitavou, Neverice, Nevidzany, Ský-
cov, Slepčany, Velčice, Veľké Vozokany, 
Vieska nad Žitavou, Volkovce, Žikava, 
Nová Ves nad Žitavou, Vráble, Zlaté 
Moravce, Čierne Kľačany, Hostie, Ladice, 
Machulince, Obyce, Sľažany, Tesárske 
Mlyňany, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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 (20.930 domácností)
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Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť priestorov v budove 
školy, s. č. 1553, parc. č. 1538/2, na ulici 1. mája č. 22, k. ú. Zlaté Moravce, s výmerou 25 m2, vhodné na 
kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu na jeden rok, s cenou nájmu minimálne 26,- €/m2/rok, časť 
pozemku par. Č. 1538/1, LV č. 3437, k.ú. Zlaté Moravce, na umiestnenie obojstranného panelu s výlepovou 
plochou 24,8 m2, na jeden rok, s minimálnou cenou 664,- €/rok.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 
zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola technická, 
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, do 29.01.2023, v označenej obálke: 
“NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“
Termín obhliadky: 16.01.2023

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov. 
Bližšie inf. na tel. č. +421376403521, Ing. Krajčová Anna

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

Príklad:
RP ZM 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. 

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

to však naj-
e, čo môže 
Je to jeho 

a a to je 
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19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ 1
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
1 Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks

MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
2 Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg
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»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď).
tel. 0907 687 634
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel. 0949 350 195
»KÚPIM moped PIONIER 
alebo BABETA zaplatím do 
500e 0904 274 781

»Predáme pozemok na za-
stavanie v Novej Bani. t.č. 
0950 441 929

»Kúpim RD v okolí Nitry 
Vrábloch alebo byť 0905 
283 550 
»Mladá rodina hľadá na 
kúpu byt v NR do 100 000 
eur v hotovosti, volajte t.č. 
0951 676 236  

»KÚPIM továrensku HOBLO-
VAČKU s preťahovačkou na 
hobby chalupárske účely 
0904 274 781
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka. Odchova-
né v byte,v čistote . Zaoč-
kované, čip, preukaz 0911 
376672

»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»Kúpim staré mince a ban-
kovky, 0948 401 452
Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918 439 124

»Kúpim posledné Sloven-
ské bankovky od roku 1993 
po 2009 0905 651 837
»Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905651837 
»Kúpim malotraktor Tera 
Vari Agzat ,TK 14. 0904 995 
579
»Kúpim obraz nitrianskeho 
hradu a iné veci s témou 
nitrianskeho hradu. 0915 
719 088

 
»58r. hľadá priateľku 0917 
049 831 (1. týždeň + 2. týž-
deň)
»52 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 
6Or. NA ZOZNÁMENIE. 0907 
119 860 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2
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Pomelo prospeje 
zdraviu

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. 
štátom schengenského priestoru, v 
rámci ktorého je možný voľný pohyb 
osôb a tovarov bez kontrol na vnútor-
ných hraniciach. Rozšírenie schengenu 
prináša výhody aj pre občanov Sloven-
ska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbe-
ná dovolenková destinácia. Kontroly na 
hraničných priechodoch Chorvátska s 
Maďarskom a Slovinskom sú od januára 
zrušené. Rovnako nebude treba zamie-
ňať si peniaze.

Cestovanie turistov do tejto prímor-
skej krajiny sa tak stáva výrazne jedno-
duchšie a bez zdržania na hranici. „Vstup 
Chorvátska do schengenského priestoru 
znamená pre občanov Slovenska, že už sa 
nebudú musieť podrobiť hraničným kon-
trolám a kontrole cestovných dokladov, 
ak budú prekračovať chorvátsko-maďar-
skú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže 
prejazd cez hranice bude voľný,“ povedal 
minister vnútra Roman Mikulec. V leteckej 
doprave sa vstup Chorvátska do schengen-
ského priestoru prejaví až od 26. marca 
2023, čo súvisí so zmenou zimného letec-
kého poriadku na letný letecký poriadok.

Ministerstvo vnútra zároveň upo-
zorňuje občanov, že pri vycestovaní do 
zahraničia je potrebné mať so sebou ces-
tovný doklad. To platí naďalej aj v prípade 
Chorvátska. Hoci v rámci štátov schenge-
nu sa kontroly na vnútorných hraniciach 

nevykonávajú, povinnosťou občanov 
Európskej únie je, aby sa na území iných 
členských štátov EÚ dokázali preukázať 
cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom s fotografiou tváre. Vlastný 
doklad musia mať aj deti.

Voľný pohyb v spoločnom európ-
skom priestore je jeden z najväčších be-
nefitov Európskej únie, ktorý každodenne 
pociťujú milióny ľudí. Členstvo v schen-
gene je založené na dôvere, je výsledkom 
splnenia náročných kritérií, prináša vý-
hody, ale aj záväzok rešpektovania pra-
vidiel vrátane prísnej ochrany vonkajších 
hraníc schengenského priestoru a spolu-
práce policajných zložiek. Chorvátsko po 
vstupe do schengenu tak musí dôsledne 
vykonávať kontroly na svojich vonkajších 
hraniciach so Srbskom, Bosnou a Her-
cegovinou a Čiernou Horou na základe 
schengenských pravidiel, aby sa zaistila 
bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v 
rámci schengenského priestoru.

Od vstupu Chorvátska do schengenské-
ho priestoru ostatné členské štáty tohto 
spoločného priestoru uznávajú jej víza a 
povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym 
príslušníkom tretích krajín.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša 
pre dovolenkárov vstup Chorvátska do 
eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým 
nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve 
tejto krajiny.

Cestovanie do Chorvátska 
sa zjednoduší

» ren

Ministerstvo vnútra SR ako gestor in-
tegrovaného záchranného systému 
podniklo kroky na zefektívnenie po-
skytovania pomoci ľuďom v tiesni. Na 
Slovensku sa spustil systém mobilnej 
lokalizácie AML (Advanced Mobile 
Location), vďaka ktorému operátori 
tiesňových liniek získajú presnejšie 
údaje o polohe volajúceho. Technoló-
gia funguje vo väčšine štátov EÚ a na-
príklad aj v Austrálii či Mexiku.

„Presnejšie určenie polohy volajúce-
ho v tiesni zásadne uľahčí náročnú prácu 
operátorov a zefektívni adresné vyslanie 
záchranných zložiek na miesto udalosti 
pri ohrození života a zdravia,“ objasnil 
minister vnútra Roman Mikulec. 

„Služba AML predstavuje doplnkovú 
lokalizáciu volajúceho na tiesňovú linku 
získanú priamo z mobilného telefónu. 
Modernizuje tiesňovú komunikáciu a 
jej zavedenie je v súlade s európskym 
kódexom elektronickej komunikácie,“ 
vysvetlil štátny tajomník ministerstva 
vnútra Ľubomír Šablica. 

Gestorom zavedenia systému AML je 
sekcia krízového riadenia MV SR v spolu-
práci so sekciou informatiky, telekomu-
nikácií a bezpečnosti. „Vďaka tejto službe 
bude pomoc volajúcim v tiesni rýchlejšia, 
ich poloha bude známa v metroch a zá-
chrana im bude poslaná bez dodatoč-
ných otázok, kde presne sa nachádzajú,“ 

povedala generálna riaditeľka sekcie krí-
zového riadenia Michaela Kaňová.

Pri volaní na tiesňovú linku dochá-
dza k situáciám, keď volajúci z dôvodu 
stresu, zranenia či straty orientácie ne-
vie priblížiť, kde presne sa nachádza. 
Operátori tiesňových volaní (112, 150, 155 
a 158) mohli doteraz využívať len loka-
lizačné údaje, ktoré im automaticky pri 
tiesňovej komunikácii zasielajú v zmysle 
zákona o elektronických komunikáciách 
telekomunikační operátori. Informácie 
o polohe volajúceho sú zisťované podľa 
lokalizácie bázovej stanice operátora. 
Tento spôsob však dokáže určiť polohu 
volajúceho len na širší okruh niekoľko sto 
metrov až niekoľko kilometrov, čo môže 
byť v niektorých prípadoch záchrany, 
napríklad v horách a veľkých mestách, 
problém.

Presnejšie určenie polohy volajú-
ceho v tiesni prináša systém lokalizácie 
AML, ktorý určuje polohu volajúceho s 
podporou lokalizačných nástrojov mobil-
ného telefónu. MV SR zaviedlo technické 
riešenie pre príjem takýchto informácií, 
ktoré umožňuje zobrazenie presnejšej 
lokalizácie v existujúcom informačnom 
systéme podpory na príjem a spracovanie 
tiesňových volaní. Poloha AML sa získa-
va len vtedy, ak používateľ zavolá na číslo 
tiesňového volania.

Poskytovanie pomoci ľuďom 
v tiesni sa zefektívni
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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