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Hogyan tanítsuk meg 
kerékpározni a gyereket?

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb természetgyó

gyászati termékeket előállító cége. Tevékenysége, elsődleges 
jelentőségű célkitűzése újabb és újabb készítmények gyártás
ba vétele. Ennek érdekében hozták létre a kutatási részleget, 
amely keretében különböző tudományágak szakértői fejtik 
ki tevékenységüket. Ugyanakkor szorosan együttműködnek 
élvonalbeli tudományos kutatóintézetekkel, amelyek elvég
zik a készítmények megelőző és klinikai tesztelését.

Jelenleg a romániai piacon a cég alaptermékével, a 
Promioddal vagyunk jelen, amely tartalmazza a méz és  ösz
szetevőinek 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 Uralhegységben gyűjtik be, 
nevezetesen a mézet (amely nem tartalmaz hozzáadott cuk
rot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virginiana) és tök
magolajat (Cucurbita pepo). Ezen alkotóelemek közül 
mindegyiknek többféle jótékony hatása van a szervezetre, 
de összekombináltan,  az orosz tudósok által kidolgozott 
különleges képletnek megfelelően, a Promiodnak rendkí
vüli hatása van. A Promiod természetgyógyászati termék, 
csak gél formájában létezik. Használata kötelező módon 
szájon keresztül történik és ezzel párhuzamosan helyileg. 
Közvetlenül hat az érfalakra, ennek következtében csök
ken a koleszterolszint, valamint az érelmeszesedés kocká
zata. Használható vérkeringési zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, vérszegénység, magas vérnyo
más, tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül eredményesnek bizonyult a 
migrénes fejfájás, 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 cukorbetegség 
kezelésében is, lévén, hogy nem tartalmaz cukrot, és az al
kotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást gyakorolnak 
a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő állapotokban 
is, elősegítve a hegek begyógyulását. Eredményesen alkal
mazható szemmegbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártyagyulladás stb. A Promiod javítja a bél

működést, méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélfló
rát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, 
mint például hólyaghurutban, prosztatagyulladásban, 
prosztatamegnagyobbodásban, de a nőgyógyászat terén 
is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben is, 
lévén, hogy megerősíti az immunrendszert a vírusok okoz
ta légúti fertőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, hogy a 
Promiod hatékonynak bizonyul abban az esetben is, ami
kor homloküreggyulladásról, arcüreggyulladásról, közép
fültőgyulladásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ek
céma, pszoriázis) esetében is hatékonynak bizonyult. Nem 
feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

A Promiod jó választás mindazok számára, akik egész
ségesek kívánnak maradni a természet erői révén, amelyeket 
ez az étkiegészítő tartalmaz.

A Promiod természetgyógyászati termék csak egyetlen 
formában létezik, a gél formájában. Beszerezhető a romániai 
kizárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy postai 
szolgáltatások révén a cég képviselőihez fordulva. Óvakodja
nak a hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşii Közegészségügyi Intézet  
bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Popa Georgeta, 75 éve, Iaşi. 
Az elmúlt év júniusától használom a Promiod ter-
mészetgyógyászati terméket, szeptembertől pedig 
külsőleg az Oda kenőcsöt is. Ez utóbbit a gerincoszlo-
pom mentén egy infravörös masszírozó gép használa-
tával. Jelenleg jól érzem magam, ugyanis eltűntek a 
gerincfájdalmaim, amelyeket a szpondilózis okozott, és 
nincsenek szédüléses rohamaim. A férjem ezelőtt két év-
vel vállsérülést szenvedett, nála is Oda kenőcsöt használ-
tunk a gerincoszlop mentén és a sérült vállra. Jelenleg jól 
érzi magát. Mindketten elégedettek vagyunk az önök 
által 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 Promiod kúrát 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 hasnyálmirigy panaszokkal küsz-
ködtem, gyakorta volt puffadásérzetem, gyo-
morégésem, a vércukor szintem pedig 153 volt. 
Ajánlásra három egymást követő kúrát tartot-
tam, a Promiod természetgyógyászati termékkel. 
Valósággal megkönnyebbültem, a vércukorsz-
intem 95-re esett vissza. A többször megismételt 
laboratóriumi vizsgálatok eredményei jók vol-
tak, az utóbbi időben pedig emésztési zavaraim 
sincsenek. Mindezek okán nagyon meg vagyok 
elégedve és másoknak is ajánlanám ezt a ter-
méket.

2011. május 5-én, csütörtökön egy vásárlással, tanác-
sadással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemuta-
tásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Székelyudvarhely,  Városi könyvtár,  Kőkereszt utca 
2. szám, 9–10 óra között;
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza,  Szabadság tér 16. 
sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség 
utca 2. szám, 15–16 óra között.
Krónikus betegségekre 3 doboz, megelőzésre 2 
doboz, étrend-kiegészítőként 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  

A két keréken történő kerék
pározás elsajátítását nem 
fontos a gyermekre, azaz 

a természet rendjére bízni: ezt ta
nítani is lehet. Erre a legkevésbé 
célszerű módszer a sokat látott 
seprűnyeles vagy a magyarázós/
szaladós technika. Sokkal jobb, ha 
leszereljük a pedált, olyan magas
ságba állítjuk a nyerget, melynél a 
lábak még pont leérnek, és hagy
juk, hogy a gyermek így használja 
a masinát. A „frédibénis” hajtás 
arra kényszeríti a gyermeket, 
hogy a hatékonyság érdekében 
páros lábbal hajtson, ami egész 
hosszú, csakis egyensúlyozással 
megoldható gurulásokat eredmé

nyez. Ráérez a két keréken törté
nő haladás technikájára, és ami
kor a pedálokat visszaszereljük, 

ezt hajtással egybekötve is meg 
fogja tudni oldani. Ha már ez is 
jól megy, fokozatosan feljebb le
het emelni a nyerget.

 
5 hasznos tipp:
1. Nem érdemes a legsilányabb 

bicajt venni a gyereknek (még ak
kor sem, ha azt pár év alatt kinövi), 
mivel ez elveszi kedvét a kerékpáro
zástól.

2. Figyeljünk oda a megfelelő 
méretű kerékpár kiválasztására, és 
ne bízzunk abban, hogy jövő hétre 
a gyermek belenő a kezdetben kissé 
nagy kétkerekűbe.

3. A kerékpárt megvásárlás után 
állítsuk vagy állíttassuk be, mivel a 
gyermek nem tudja, hogy számára 
mi a legjobb (ezt nekünk kell bizto
sítani számára)!

4. Legyünk mellette kezdetben, 
biztassuk, biztosítsunk neki sikerél
ményt!

5. És nem utolsósorban a gyer
meknek magyarázzuk el a közle
kedés alapvető szabályait, továbbá 
mindig viseljen bukósisakot!

a Tanácsok gazdája:

Modellautók 
megszállottjai találkoztak

Hangulatos versenyt tartottak 
az elmúlt hétvégén a csíki autó-
modellezők a taplocai iskolaköz-
pontnál. a rendezvényre az or-
szág számos városából több mint 
harmincan jelentkeztek.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Gonoszul megtréfálta az idő
járás a hétvégén a terepau
tómodellezők versenyének 

szervezőit. Néhány szabadtéri futa
mot követően eleredt az eső, így a 
résztvevők arra kényszerültek, hogy a 
taplocai iskolaközpont tornatermében 
folytassák a versenyt. Időbe telt, amíg a 
vezetőknek szolgáló emelvényt sike
rült fedél alá költöztetni és újraépíteni 
– ezúttal bent, szőnyegen – a verseny
pályát. Mire a teremben elindulhattak 
az autók, kint is napsütés váltotta fel a 
tavaszi záport, ám a hátralevő futamo
kat a teremben tartották meg. 

A verseny eredetileg „házi vetél
kedőnek” indult, de később a szakmai 
fórumokon egyre nagyobb érdek
lődést váltott ki. Többen nehezmé
nyezték az autómodellezés kedvelői 

közül országszerte, hogy nem kaptak 
meghívást a csíkszeredai tanulók há
zának modellezői klubja által kitalált 
versenyre. Az érdeklődést látva, a szer
vezők később idejében meghirdették a 
versenyt, amelyre immár rendszeresen 
több mint harminc versenyző érkezik 
az ország különböző városaiból. A he
lyi gyerekeknek így alkalmuk nyílik a 
megmérettetésre a felnőtt mezőny
ben is. Mint az oktatók mesélték, a 
korosztályos versenyekről a csíki gye
rekek rendszeresen jó eredményekkel 
térnek haza, azonban az országos 
felnőtt mezőny ennél sokkal erősebb. 
„Nem beszélhetünk az eredmények
ről, helyezésekről, hiszen nagyon erős 
a mezőny, itt inkább a tapasztalat
szerzés, az ismerkedés, a szakmai ta
lálkozó öröme, a rendezvény pozitív 
hozadéka a tét” – fogalmazott Kiss 
János oktató. A részt vevő hét csíksze
redai ifjonc azt mondta: remekül szó
rakoztak, élmény volt számukra bele
kóstolni a nagyok versenyébe. „Nem 
nehéz vezetni, csak meg kell szokni” 
– éreztette a csíki versenyzők részéről 
Sinka Attila a tapasztalatszerzés fon
tosságát.


