
Sport

Nyolc érmet szereztek a csík-
szeredai dzsúdósok a hétvégén 
Csíkszeredában megrendezett 
U15-os országos döntőben. 
Egyéniben öt, míg csapatver-
senyben három érmet nyertek 
a sportolók.

Két bajnoki cím, egy máso-
dik hely és két harmadik 
hely egyéniben, míg csa-

patversenyben egy második és két 
harmadik hely jött össze a csíki ver-
senyzőknek a hétvégén. A Sportis-
kola Bodor Ede és Finta Viktória 
révén két bajnoki aranyat szerzett.

A Sportiskola versenyzőit Dá-
niel Albert, Dánél Szabolcs, Pantea 

Cornel, Páll László és Székely At-
tila, míg a Sportklub dzsúdósait 
Dánél Sándor készítette fel.

Eredmények
Egyéni: 1. hely: Bodor Ede (50 

kg, ISK), Finta Viktória (+63 kg, 
ISK); 2. hely: Orbán Sándor (46 
kg, Sportklub); 3. hely: Antal Ale-
xandra (52 kg, ISK), Endes Zalán 
(+66 kg, Sportklub); 5. hely: Már-
ton Katinka (36 kg, ISK), Varga 
Ferenc (66 kg, ISK), Nagy Kálmán 
(55 kg, Sportklub), Beján Andrea 
(63 kg, Sportklub), Fülöp Árpád 
(42 kg, Sportklub).

Csapatverseny: 2. hely: ISK – 
fiúk: Péli Ádám (42 kg), Ágoston 

Balázs (46 kg), Bodor Ede (50 
kg), Szőcs Álmos és Szőcs Hunor 
(55 kg), Bíró Ádám és Mag Áron 
(60 kg), Varga Tamás (66 kg), 
Imre Norbert (+66 kg); 3. hely: 
Sportklub – fiúk: Fülöp Árpád 
(42 kg), Ráduly Róbert (46 kg), 
Orbán Sándor és Gál Ferdinánd 
(50 kg), Nagy Kálmán (55 kg), 
Kocsis Hunor és Beján Szilárd (60 
kg), Márton Attila (66 kg), Endes 
Zalán (+66 kg); ISK – lányok: 
Márton Katinka (40 kg), Márton 
Andrea (44 kg), Simon Renáta 
(48 kg), Farkas Antónia (52 kg), 
Antal Alexandra és Márk Kriszti-
na (57 kg), Mészáros Emőke (63 
kg), Finta Viktória (+63 kg).
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Sportklubos és sportiskolás versenyzők, illetve edzők a megszerzett érmekkel fotó: darvas attila

hirdetések 

hirdetés 

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb természet-

gyógyászati termékeket előállító cége. Tevékenysége, 
elsődleges jelentőségű célkitűzése újabb és újabb ké-
szítmények gyártásba vétele. Ennek érdekében hozták 
létre a kutatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenységüket. 
Ugyanakkor szorosan együttműködnek élvonalbeli 
tudományos kutatóintézetekkel, amelyek elvégzik a 
készítmények megelőző és klinikai tesztelését.

Jelenleg a romániai piacon a cég alaptermékével, 
a Promioddal vagyunk jelen, amely tartalmazza a méz 
és összetevőinek összes tulajdonságát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgozták ki orosz tudósok. Az 

étrendkiegészítő Promiod az Ukrajna fővárosában, 
Kijevben lévő cég terméke, amely az oroszországi 
Permi város szakértői által kidolgozott különleges 
technológiáknak megfelelően készül az Európai Unió 
összes országai számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-hegységben gyűjtik 
be, nevezetesen a mézet (amely nem tartalmaz hozzá-
adott cukrot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat 
(Hippophae rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen alko-
tóelemek közül mindegyiknek többféle jótékony hatása 
van a szervezetre, de összekombináltan,  az orosz tudó-
sok által kidolgozott különleges képletnek megfelelően, 
a Promiodnak rendkívüli hatása van. A Promiod ter-
mészetgyógyászati termék, csak gél formájában létezik. 
Használata kötelező módon szájon keresztül történik, 
és ezzel párhuzamosan helyileg. Közvetlenül hat az érfa-
lakra, s ennek következtében csökken a koleszterinszint, 
valamint az érelmeszesedés kockázata. Használható vér-
keringési zavarok megelőzésében is, mint például szíva-
ritmia, vérszegénység, magas vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A Promiod étrendkiegészítő 
rendkívül eredményesnek bizonyult a migrénes fejfá-
jás, az izomfájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod 
használható köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. 
esetében is. A Promiod étrendkiegészítő szabályozza a 
pajzsmirigy működését. Hatékony lehet a cukorbeteg-
ség kezelésében is, lévén hogy nem tartalmaz cukrot és 
az alkotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást gyako-
rolnak a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukorszintet. 
A termék kedvező eredménnyel jár a műtétet követő ál-
lapotokban is, elősegítve a hegek begyógyulását. Ered-
ményesen alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyulladás stb. A 

Promiod javítja a bélműködést, méregtelenítheti a má-
jat, szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgy-
úti megbetegedésekben, mint például hólyaghurutban, 
prosztatagyulladásban, prosztata-megnagyobbodásban, 
de a nőgyógyászat terén is. A Promiod étrendkiegészítő 
ajánlott a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti fertőzésekkel 
szemben. Bebizonyosodott, hogy a Promiod hatékony-
nak bizonyul abban az esetben is, amikor homloküreg-
gyulladásról, arcüreggyulladásról, középfültő-gyulla-
dásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriasis) esetében is hatékonynak bizonyult. Nem 
feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem.

A Promiod  egy jó választás mindazok számára, 
akik egészségesek kívánnak maradni a természet erői 
révén, amelyeket tartalmaz ez a étkiegészítő.

A Promiod természetgyógyászati termék csak egyet-
len formában létezik, gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával 
vagy postaszolgáltatások révén a cég képviselőihez for-
dulva. Óvakodjanak a hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi Inté-
zet, bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Popa Georgeta, 75 éves, Iaşi
Az elmúlt év júniusától használom a Promiod 
természetgyógyászati terméket, szeptembertől 
pedig külsőleg az Oda kenőcsöt is. Ez utóbbit a 
ge rincoszlopom mentén egy infravörös masszírozó
gép használatával. Jelenleg jól érzem magam, 
ugyan is eltűntek a gerincfájdalmaim, amelyeket 
a szpondilózis okozott, és nincsenek szédüléses 
rohamaim. A férjem ezelőtt két évvel vállsérülést 
szenvedett, nála is Oda kenőcsöt használtunk a ge
rincoszlop mentén és a sérült vállra. Jelenleg jól érzi 
magát. Mindketten elégedettek vagyunk az önök ál
tal forgalmazott termékekkel.

Erőss Izabella, 65 éves, Pálfalva
Ischaemiás szívbetegségben, angina pectoris
ban, magas vérnyomásban szenvedek, amit gya
korta kísér depressziós, alvászavaros állapot. Két 
hónap során két Promiodkúrát folytattam, és 
azt észleltem, hogy általános egészségi állapo
tom javult, helyreállt a vérnyomásom, könnyeb
ben lélegzem. Köszönöm!

Căpuşan Florin, 60 éves, Temesvár
Máj, epe és hasnyálmirigypanaszokkal 
küszködtem, gyakorta volt puffadásérzetem, 
gyomorégésem, a vércukorszintem pedig 153 
volt. Ajánlásra három egymást követő kúrát 
tartottam a Promiod természetgyógyászati 
termékkel. Valósággal megkönnyebbültem, a 
vércukor szintem 95re esett vissza. A többször 
megismételt laboratóriumi vizsgálatok eredmé
nyei jók voltak, az utóbbi időben pedig emész
tési zavaraim sincsenek. Mindezek okán nagyon 
meg vagyok elégedve és másoknak is ajánlanám 
ezt a terméket.

2011. június 1jén, szerdán egy vásárlással, tanács
adással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemu
tatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Sepsiszentgyörgy,  Mihai Viteazul tér 15.sz.,  
Szaksz. Műv. Háza,  9–10 óra között;
Csíkszereda, Szabadság tér 16.sz.,
Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvé
riség utca 2. szám, 15–16 óra között.
Krónikus betegségekre 3 doboz, megelőzésre 2 
doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–
433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 
Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  
www.ro.apifito.net  


