
Poslední zpravodaj v tomto roce Vám přináší informace o výrobcích, které budou potřebné právě v předvánočním období plném shonu, stresu, napětí, vyčer-
pání, rovněž Vám pomohou v době vánočního klidu a pohody, kdy díky dobrotám, které zdobí sváteční stoly, naše trávení nestihá zpracovat množství a kom-
binace jídel a dobrot a také v době povánoční, kdy peněženky zejí prázdnotou, žaludky a žlučníky ještě zlobí  a media na nás chrlí informace, že připravované 
nepopulární finanční změny začínají dnem 1. 1. 2011 fungovat. Bylinné výrobky Antistress  s Diamidem, krém Q10 (přejídání a stres škodí i vzhledu pleti) jsou 
ideální v této době k vytvoření pohody.

Antistress
Bylinný koncentrát Mudr. Václava Vydry

Anti Stress ve formě bylinného koncentrátu umožňuje urychlené snížení pohotovostní změny, urychluje regeneraci zklidněním a v kombinaci s psychofyzickou hygienou 
pomáhá odstraňovat dlouhodobé následky stresu. Tedy sumárně napomáhá snížení vlivu stresu, nervosity, předráždění, neklidu,  nespavosti a pocitu vnitřního napětí.

Definice – charakteristika stresu: stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž, ať už tělesnou nebo duševní. Při stresu se uplatňují 
vývojově staré mechanismy, umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. Jde zejména o výraznou aktivaci sympatického nervového systému a nadledvin (kůry i 
dřeně), která způsobuje zrychlení krevního oběhu a srdeční činnosti, zvýšeni krevního tlaku, prohloubení dýchání, vyplavení energetických zásob (cukry a tuky), tlumení 
bolesti, zvýšení svalové síly, psychických schopností atd. Probíhá mobilizace veškerých sil organismu (a to i za cenu některých „neekonomických“ dějů), která slouží pro 
„útěk“ nebo pro „boj“, ale hlavně pro přežití jedince. Problém stresu dnes vyplývá z jeho dlouho trvajícího charakteru bez přímého „vybití“ ( není zejména přítomná fyzická 
aktivita, k jejíž přípravě uvedené změny směřují). Lidský organismus je vystavován různým stresům, často psychického nebo sociálního rázu, které aktivují uvedené me-
chanismy. Časté, opakované a trvající změny vyvolané stresem mají nepříznivé důsledky např. křeče tepen (i srdečních a z nich odvozené srdeční choroby), vysoký krevní 
tlak, cukrovky a aterosklerózy (civilizační choroby). Proto je důležité v jejich prevenci snížení stresových faktorů, dostatek odpočinku a dostatek přiměřené aktivity. Bolesti 
hlavy na podkladě křeče cév, tedy migrenosního typu vyvolané různým stresem příznivě reagují na častější dávkování AntiStressu (4 až 5x denně kávovou lžičku), průběh 
je snesitelný a zejména do druhého dne je stav zase normalizován. Také tréma, což je stav psychického napětí je ovlivnitelná AntiStressem, zaručuje odstranění vnitřního 
napětí, neovlivňuje paměť ani koncentraci, uvolňuje třes, sucho v ústech, studené pocení a zlepšuje orientaci v prostoru. U řidičů a lidí pracujících v noci je potřeba, po 
ukončení námahy či směny, spánku v dostatečné kvalitě a to polévková lžíce Anti Stressu umožní. Starší lidé, zejména osamělí, často trpí depresemi a strachem, což je 
stresující faktor, proto se užití Anti Stressu stává pravidlem v menších dávkách, tak se vyvarují pocitu vyčerpanosti a závislosti na cizí pomoci.
 MUDr. Václav Vydra, v.r.
 gynekolog a akupunkturista, AŠ
Vhodné kombinace:
Antistress, Vitafort + Echinacea s vit C +  . . . . . . . .  při nachlazení , kašli, středoušních zánětech ( velmi vhodné pro děti) další 
Antistress + Diamid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  při hubnutí
další vhodné kombinace najdete na www.hemann.cz - SÁM SOBĚ DOKTOREM

Diamid
Bylinný koncentrát Mudr. Václava Vydry

Prodlužte život svému diabetikovi

Porucha metabolismu, úplavice cukrová (diabetes mellitus), která postihuje převážnou část lidského organismu je provázena mnohými potížemi. Většinou 
se zhoršují s přibývajícím věkem, nepříznivými vnějšími vlivy, sníženou imunitou, snadným vznikem infekce, rychleji probíhající sklerotisací cévního systému 
(nebezpečí infarktu, mozkové mrtvice, uzávěru periferních tepen), špatnou výživou nervových buněk, změnami oční sítnice, poruchou filtrace krve ledvinami, 
tvorbou nekróz a vředů hlavně na nohou a prstech a plísňovými úpornými ekzémy a záněty.

Dá se tedy říci, že samotný diabetes 1. typu zkracuje život. Při systematickém užívání DIAMIDU se nebezpečí zmíněných průvodních komplikací minimalizuje.
Počátek užití bylinných směsí byl v podpůrné léčbě u těhotných žen – diabetiček u nichž se projevila přítomnost cukru v moči a současné svědění kůže, sliznic, 

neklidu, nechutenství a zvracení. Později pro úspěch se začal DIAMID užívat u diabetiků, kteří byli na perorálních (podání ústy) antidiabetikách a dietě. Nakonec 
se k  DIAMIDU dostali diabetici na insulinu s pokročilými průvodními komplikacemi (diabetické vředy na nohou, diabetické gangrény a vážné poruchy cévní na 
dolních končetinách, lidé s plísňovými ekzémy, s diabetickou retinopatii - nezánětlivého onemocnění sítnice, či výraznými neuropatiemi a po mozkové příhodě). 
U všech došlo ke zlepšení a po několikatýdenním užití k  ozdravění. Pozoruhodně rychlá zlepšení zaznamenali pacienti po mozkové příhodě a s neuropatiemi. 
U vředových a plísňových onemocnění došlo k uzdravení po 2 měsících.

Diabetici na začátku onemocnění nemají představu o komplikacích, které je čekají a účinky DIAMIDU ještě nemohou zaznamenat, neboť vlastní zkušenosti 
chybí. V jejich případě jde o preventivní opatření a tak mohou plnohodnotný život prodlužovat. Výhodou je užití při různých infekcích (chřipky, angíny, bronchiti-
dy), které jsou u nich častější než u jiných lidí a průběh častěji bývá komplikovanější a delší. Dosud není zvykem po antibiotické léčbě u diabetika provádět mikro-
biální vyšetření na plísně nebo po předchozích onemocnění použít antimykotika. Průběžně podávaný DIAMID zvyšuje účinnost antibiotik a zamezuje rozmnožení 
plísní ve střevě i na kůži. Ve více případech u diabetiků bývá hypertense na podkladě atherosklerózy tepen. V tom případě je vhodná kombinace podpůrné léčby 
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se saponinovou a antiagregační aktivitou (snížení krevní srážlivosti pomocí YUCCA shidigera 98,5%), která zabraňuje usazování soli vápníku a rozpouští fibrinové 
plaky na cévní stěně, usnadňuje vylučování degradovaných bílkovin a zabraňuje tvorbě trombů či je rozpouští. Taková kombinace je úspěšná zejména u perifer-
ních poruch cévního systému jako jsou bércové vředy, svalové křeče, suché nekrózy prstů (diabetická noha) a Burgerova choroba s úplným ucpáním cév.

Významný účinek stabilizační má DIAMID u poruch oční sítnice, kde skleróza očních cévek způsobuje zhoršení zraku a odchlipování sítnice. Také se rychleji 
rozvíjí šedý zákal a zmnožují se „mušky“, praskají cévky na bělmě.

Pozoruhodný efekt byl pozorován u diabetiků po mozkové příhodě. Pokud jako podporu metabolismu berou postižení DIAMID, jejich stav se zlepšuje zcela 
evidentně a rehabilitace je podstatně lepší a kratší. Další dobrý efekt byl pozorován u mladých dívek trpících anorexií (nechutenstvím) nebo bulimií (žravostí), 
došlo-li u nich k velké ztrátě na váze. Realimentace (obnovení výživy) u těchto pacientů je obtížná, DIAMID ovlivňuje metabolismus cukrů, proto přibývání na 
váze není provázeno  zažívacími potížemi a psychický stav se značně zlepšil (mozek pracuje na cukr). DIAMID není časově omezen v užívání. 
 MUDr. Václav Vydra,
 gynekolog a akupunkturista, AŠ
Vhodné kombinace:
Antistress, Diamid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   žaludeční vředy, žlučník
Diamid koncentrát , Ginkgomaca tablety  . . . . . . .  zlepšení stavu prokrvení mozku
Femigard + Diamid koncentrát . . . . . . . . . . . . .  vag.výtok, kožní plísně a nadváha
další vhodné kombinace najdete na www.hemann.cz - SÁM SOBĚ DOKTOREM

Karotenový krém s Q10
s aloe vera a kyselinou alfalipoovou

50 ml
Vzhledem k přítomnosti beta karotenu, Q10, aloe vera, kyselina alfa lipoové slouží jako výživný, regenerační a ochranný krém. Zvlášť vhodný jako výživný noční 

krém. Udržuje vláčnou, zdravou kůži i při slunečném a větrném počasí, (vysušená pokožka), výborný na regeneraci po odstranění make-upu. Zlepšuje barvu 
tváře, aktivizuje mikrocirkulaci krve v pokožce. Pomáhá aktivnějšímu procesu k obnovení struktury pokožky a efektivněji vyrovnává vrásky již po několika týdnech 
používání. 

Beta karoten – provitamin A, nejenže je vitamin antioxidant, ale také vyživuje tukové vrstvy pod kůží, udržuje pokožku vláčnou a může zabránit poškození 
kůže. Příznaky nedostatku vitaminu A jsou příčinou suché a drsné pokožky, křehké kůže, k vráskám náchylné kůže, špatné pleťi. 

Alfalipová kyselina je klíčový element, je nenahraditelná v boji proti stárnutí kůže.
- významně zvyšuje rychlost metabolismu
- chrání buňky před oxidačním poškozením a negativními účinky stresu
- významně zvyšuje hladiny ostatních antioxidantů včetně koenzymu Q 10, vitamínu C, vitaminu E
- pleť zmlazuje díky hloubkovým procesům, které se odehrávají v buňkách pleti.
- je výborným dárkem pro ženy, kterým již bylo 30 let.

Po 30 létech života se všechny regenerační procesy pokožky zpomalují, množství a aktivita volných radikálů stoupá, začínají se tvořit vrásky, pleť pozvolna ztrácí 
svou pružnost. To jsou první příznaky stárnutí.

Po 40 roku věku, věku zralosti a osobního kouzla ženy, potřebuje pokožka speciální podporu ke zpomalování procesu stárnutí. Krém obsahuje složky, které 
efektivně pomáhají pokožce odolávat stárnutí, regenerují energetickou rovnováhu.

Alpha lipoová kyselina (6,8-dithiooktanová), někdy také vitamín B13 nebo kyselina orotová je zařazena do komplexu vitamínů skupiny B a funguje jako super-
antioxidant, neutralizuje volné radikály, pomáhá navrátit pokožce pružnost a hladkost. 

Koenzym Q10 se ukázal jako efektivní proti UVA, způsobenému oxidativnímu stresu v lidských keratinocytech a v prevenci poškození DNA. 
Alpha lipoová kyselina a koenzym Q10 (Q10 je přítomen také v kůži) jsou produkovány v lidském těle, ale pouze v malých množstvích. Jsou využívány buň-

kami při tvorbě buněčné energie, pokud je množství v našem těle vyšší než to, které naše buňky potřebují pro normální fungování, využíváme její antioxidační 
účinky. Hladina však v našem těle s věkem klesá, množství je nedostačující a je nutno pro správnou funkcí tyto látky v těle doplňovat. Stárnutí kůže vede ke tvorbě 
vrásek a vyšší náchylnosti k poškození zářením. 

Aloe vera reguluje pH kůže, proniká do hlubokých vrstev kůže, vyživuje kůži, zbavuje kůži odumřelých buněk, regenerace buněk hydratační a současně 
adstringentní prostředek.  Aloe vera má nesmírnou výhodu v tom, že působí jako stahující a zvlhčující prostředek. Abyste si lépe dokázali představit, co se děje, 
když jej nanášíte, vzpomeňte si, že aloe vera je pouštní rostlina, která nejen že musí udržet vodu, kterou již obsahuje, ale musí se také co nejvíce snažit zachytit 
okolní vlhkost v průběhu noci. Díky svým schopnostem stáhnout tkáně aloe vera působí rovněž adstringentně. Důvodem je zejména skutečnost, že obsahuje 
mono- a polysacharidy a několik různých aminokyselin.

Z dotazů našich odběratelů
Poradna o užití našich výrobků - www.hemann.cz

„Když užívám Warfarin,mohu užívat zároveň váš přípravek Diamid?“
„Vážená paní Průšová, přípravek Diamid je lidmi užívajícími Warfarin(antiagregans) obecně dobře snášený v doporučené dávce.“ V úctě Dr Vydra

„Vážený pane doktore, jsem v 11 týdnu těhotenství a trpím mykózou. Mohu užívat Diamid a v jakém dávkování?“
„Vážená paní Nikol, dávkování Diamidu je 1 kávová lžička asi 10 min před jídlem (tedy 3 x denně). Naprosto nemá vliv na těhotenství.“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den, mohu užívat přípravek Diamid, jsem kojící matka (3 - měsíčního syna). Několikrát se mi vrátil zánět prsou a ve Vámi vydaném letáku je tento přípravek na záněty doporučen. 
Pokud znáte něco účinnějšího velmi ráda se to dozvím.“
„Vážená paní, přípravek Diamid je pro kojící ženu vhodný, preventivně je možno protizánětlivý účinek zvýšit Echinacea kapky s vit. C firmy Hemann.cz. Podrobnosti na www.hemann.cz.“ 
V úctě Dr Vydra

„Vážený pane doktore, před týdnem jsem začala užívat Femigard na úpravu cyklu - nepravidelná mens. delší dobu trpím vag. výtokem, kožní plísní a nadváhou. Prosím Vás o radu, který z 
výrobku (Diamid, yucca, Gvaranal) je nejvhodnější na mé potíže a dá se kombinovat s Femigardem a případně Antistressem, který si chci objednat. Je mi 29 let a snažíme se o mimi. Děkuji 
za odpověď.“
„Vážená paní Dano, optimální kombinace ve Vašem popsaném stavu je Femigard + Diamid koncentrát. Oba 3 x kávová lžička denně.“ V úctě Dr Vydra

„Prosím o Vaši radu, zda je vhodný pro mého přítele koncentrát Beneflamus. Přítel je rok po těžké autonehodě. Částečně byl poškozen mozek, levá strana těla. Potřebuje podpořit paměť 
(zapomětlivost), krevní oběh (nízký tlak), získat životní energii. V březnu jde na operaci kyčel. kloubu. Děkuji za odpověď.“
„Po zranění mozku je vhodná kombinace Diamid koncentrát s Ginkgomaca tablety. Diamid 3 x 1 lžička a G-M 2 x denně.“ Dr Vydra
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„Dobrý den, je mi 25 let a mám hrozné problémy se žaludkem a žlučníkem. Trápívá mě i močový měchýř. Užívám Yuccu a Femigard, protože se s manželem snažíme o mimino. Femigard 
užívám už třetí měsíc a menstruace se mi zpravidelnila a zkrátila z šesti dní na tři. Doufám, že to není problém, pro mě je to jen výhoda. Jen bych chtěla znát nějaký Váš výrobek, který by 
mi zabral na žaludek, asi i žaludeční vředy a ten žlučník. Moc děkuji za odpověď. Hezký den. S pozdravem Klára.“
„Vážená paní Kláro, na potíže se žaludkem nejlépe zabírá kombinace Diamid s Antistressem. Dávkování - Diamid 3 x 1 lžička v deci vlažné vody, Antistress jen ráno 1 pol. lžíce. Obojí má 
dobrý vliv i na žlučník. Jinak díky za positivní zprávu.“ S pozdravem a díky v úctě Dr Vydra

„Dobrý den p. doktore, lékař mi diagnostikoval bílkovinu v moči a jaterní testy také nedopadly dobře, k tomu častý stres, zánět moč. měchýře spojený s výtokem /Cotrimoxazol. Jakou léčbu 
by jste doporučil? Femigard, Antistress, Yucca nebo Vilcacora? Děkuji!“
„Vážená paní Evo, bílkovina v moči vyžaduje podrobnější vyšetření a pozornost, požádejte Vašeho praktického lékaře o zprostředkování. Jsou časté skryté záněty močových cest a výtoky 
léčené Clotrimazolem svědčí o plísňovém původu. Jaterní abnormální testy mohou být přechodné, tedy opakovat po časovém (asi 1 měsíčním) odstupu. Vzhledem k okolnostem doporučuji 
kombinaci Vilcacora a Diamid koncentrát. Podrobnosti najdete na webu firmy.“ V úctě Dr Vydra

„Pozdravují pana doktora. Chtěl bych od vás poradit. Jsem ročník 1951. V roce 1995 jsem prodělal infarkt. Přestal jsem kouřit. Pak se nemoce začínají hrnout. Objevila se DNA, užívam MI-
LURIT100. Tuky ATORIS, tlak LOKREN 20, ANOPIRIN, teď se přidala cukrovka, naměřili mi necelých 5,9. mám jít na oGTT. Váhově mám nadváhu 100kg/170cm.  Proto by vás chtěl požádat o 
radu, co by jste mi doporučil. S úctou J.Š
„Vážený pane Jiří, při popsaných potížích a dosavadní terapii Vám mohu doporučit přírodní preparáty Diamid a Yuccu schidigeru 98%. O obojím se dočtete na  www.hemann.cz. Dávkování 
pro Vás je Diamid 3 x 1 lžička denně asi 10 min. před jídlem a Yuccu 3 x 1 tbl denně. S přáním úspěchu při této dlouhodobé (nejméně půl roku trvající léčbě).“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den, prosím o informaci, jak dávkovat Antistress 7letému dítěti, které trpí tikovou poruchou, pravděpodobně psychického rázu, jelikož na neurologii jsou všechny výsledky v pořádku. 
Lékaři navrhují léčbu léky, toho se však trochu bojím, proto chci zkusit ještě Antistress. Děkuji za informaci.“
„Vážená paní Ireno, dávky Antistressu koncentrát pro 7-mi leté dítě jsou 2-3 x 25 kapek denně. Léčba je nejméně jednoměsíční.“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den, chci se zeptat za jak dlouho Antistress asi působí, děkuji.“
„Vážená paní Danielo, Antistress začíná působit po 20-ti minutách, síla účinku je závislá na dávce. Pro jeho bezpečnost si sílu účinku můžete dávkováním určit sama. Léčba chronického /
dlouhodobého/ stressu je 2-3 týdenní.“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den. Je možné užívat Antistress v těhotenství? A do kterého týdne a v jaké dávce? Jsem celkem stresující člověk, který mívá obavy. Děkuju.“
„Vážená paní Evo, Antistress neobsahuje žádné byliny, které by ohrožovaly těhotenství či plod. Nemusíte jej ale brát pravidelně, nýbrž podle toho jak se cítíte.“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den pane doktore, moje matka už delší dobu trpí depresí. Je hodně citlivý člověk. Spousta lidí ji ublížilo a ona se teď uzavřela do sebe. Četla jsem si o Vašem přípravku ANTISTRESS a 
vše co je tam napsáno o tom, při kterých problémech se má přípravek užívat nasvědčuje přesně situaci mojí matky. Chtěla jsem se zeptat jestli by byl dobrý nápad tento přípravek zakoupit 
a dát ho matce k užívání, aby se její stav zlepšil. Děkuji“
„Vážená paní Terezo, Antistress je pro citlivé lidi vhodný, v případě Vaší maminky (předpokládám důchodkyně) bych doporučil kombinaci s Beneflamus. Podrobnost na webových stránkách 
firmy.“ V úctě Dr Vydra

„Dobrý den, chci si u Vás objednat AntiStress, ale v poradně jsem se dočetla, že směs obsahuje třezalku. Užívám hormonální antikoncepci a v příbal. letáku je psáno, že při užívání třezalky 
tečkované je možné selhání antikoncepčního účinku. Myslíte, že množství třezalky obsažené ve vašem koncentrátu může toto způsobit? A ještě otázečku: má 5ti letá dcera často trpí angí-
nami a virozami, jaký prostředek by jste mi pro ni doporučili? Díky za odpověď.“
„Vážená paní Renato, Antistress koncentrát je vyvážený preparát se 6-ti komponentami, které se navzájem potencují, samotné třezalky je opravdu málo na to, aby ovlivnila trvající horm.
antikoncepci. Pro děti jako je Vaše dcerka, existuje Vitafort koncentrát doporučuji jej brát dlouhodobě v dávce 1 lžička ráno denně nejméně 3 měsíce, lépe celou zimu. Popis a zkušenosti 
respondentů na webu www.hemann.cz.“ Mějte se dobře, v úctě Dr Vydra

„Dobrý den, chtěla bych se zeptat, můžu kombinovat 2 výrobky dohromady? Mám na mysli yuccu shidigeru a Antistress  a také bych se chtěla zeptat, není možné u Vás zakoupit yuccu jako 
roztok“ koncentrat“, místo tablet? Děkuji.“
„Dobrý den, můžete kombinovat oba uvedené výrobky. Yucca shidigera tablety obsahují 98,5% yuccy. Pokud má mít deklarovaný účinek je nutno vyrábět ve formě tablet. V roztoku není 
možné dosáhnout tak vysoké koncentrace.“ S pozdravem Hemann

„Dobrý den přeji, mám k Vám pane doktore dotaz ohledně léku Diamid. Užívám Warfarin, mám rozházený metabolismus, sníženou funkci št. žlázy, dnu, vysoký krevní tlak, vysoký choleste-
rol. Mohu užívat Diamid. Děkuji za odpověď. Digi“
„Vážená(ý) Digi, jednoznačný souhlas s Vaším úmyslem. Po měsíci užívání dejte zprávu o svém stavu.“ V úctě Dr Vydra

„Vážený pane doktore, chci se poradit o vhodnosti použití přípravku Diamid u pána ve věku 75 let s tzv. stařeckou cukrovkou. Zároveň je i po CMP, bez vážnějších následků. Bere řadu léků 
(Enap, Vasocardin, Glukorerm, Ebelbin retard, Torvacard, Rocartrol, Furon), nehrozí s nějakým z nich něžádoucí interakce a je vůbec v tomto případě Diamid vhodný a zda ve standartním 
dávkování? Děkuji za odpověď. Andrea.“
„Vážená paní Andreo, Diamid se nekříží účinkem se žádným s vyjmenovaných léků. Spíše naopak zlepšuje látkovou výměnu v mozku a zlepšuje krevní oběh.“ V úctě Dr Vydra

UPOZORNĚNÍ !
Při nejasnostech s výběrem nebo užíváním výrobků doporučujeme, poradnu na našich stránkách www.hemann.cz. Odpovídá pan MUDr. Václav Vydra. Je to také 
možnost jak se s panem doktorem kontaktovat (upozornění zveřejňujeme pro ty zájemce, kteří žádají kontakt na p. MUDr. Václava Vydru).
-  vzhledem k žádosti mnoha odběratelů o zrychlené dodání zboží je zřízená služba zaslání obchodním balíkem - doručení do dvou dnů ode dne přijetí objed-
návky. Tato služba je poštou zpoplatněna. K ceně poštovného za expresní dodání je příplatek 50 Kč. Nebude li požadavek o zrychlené zaslání při objednávce 
podán, budou balíky odesílány jako doposud – expedice do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (ne doručení). Česká pošta doručuje do 7 pracovních dnů 
ode dne podání.

-  při objednávce přes internetový obchod je odesláno potvrzení o přijetí objednávky na e-mail objednávajícího. Pokud zákazník neobdrží potvrzení do několika 
minut, objednávku firma Hemann, s.r.o. neobdržela a je nutno zboží objednat znovu.

-  při odběru za 1000 Kč obdržíte dárek – jeden z našich výrobků
- při odběru za 1500 Kč obdržíte dárek a neplatíte poštovné
- platba v České republice pouze dobírkou, prosíme nezasílejte platby převodem předem

Výrobky firmy Hemann Vám děkuji za důvěru v jejich účinek, kterou nezklamou ani v roce 2011, 
budou se snažit stále přinášet pohodu do Vašich domovů ve formě ochrany 

a udržení Vašeho zdraví.

neboť “Mens sana in corpore sano - Ve zdravém tělě zdravý duch!„

Přejeme Vám štěstí, zdraví a rodinnou i pracovní pohodu v roce 2011

 firma


