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STOP PADANIU VLASOV

R: Prosím vás, môžete nám povedať niečo viac 
o vašich výrobkoch týkajúcich sa rastu vlasov?
K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účin- 
nej vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON 
TEXTURES, ktorá sa skladá z  terapeutického šam-
pónu a  kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa 
prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky 
výrobky, samozrejme, prešli klinickou atestáciou.
R. Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na vašu vla-
sovú kúru, ktorá podporuje rast vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svojej ori-
ginálnej kompozícii dokáže za krátky čas (hovorí sa 
o  leteckom účinku) vlasy vyživiť a  ošetriť. V  mno-
hých prípadoch dochádza k  novému rastu vlasov 
tam, kde sme sa už zmierili s plešinou. Výsledky sú, 
ako ste podotkli, takmer neuveriteľné.

R: Ako sa vaša kúra aplikuje?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod 
na  použitie je priložený ku každej kúre. Pre ťažšie 
prípady u mužov a žien niekedy odporúčame pou-
žívať aspoň dve kúry po sebe.
R: A posledná otázka. Kde sa dajú kúpiť vaše vý-
robky a v akých cenových reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nemožno výrobky bežne získať 
v lekárňach, môže si každý zákazník prípravky kúpiť ale-
bo objednať u firmy KVATROFIN, s. r. o., Lichardova 10, 
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk.  
Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondicionér 
16 €, je odporúčané používať ich súčasne ako vlasovú 
kúru.
R: Ďakujem za rozhovor a želám vám veľa úspechov.

pripravil M. K.

Je veľmi ťažké orientovať sa v dnešnej dobe veľkých reklám tak, aby bol kupujúci absolútne spokojný. 
Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy KVATROFIN, s. r. o., však hovorí veľký ohlas spokojných klientov, 
ktorí si nevedia vynachváliť predovšetkým prípravky na  podporu rastu vlasov. Preto sme požiadali 
zástupcov firmy KVATROFIN, s. r. o., aby nám povedali niečo viac o svojich výrobkoch.
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Poprad – Vysoké Tatry budú v covid 
semafore od pondelka svietiť na 
čierno! Okres Poprad totiž hygieni-
ci zaradili do najprísnejšieho tre-
tieho stupňa ohrozenia. Hotelieri 
a gastro prevádzky zatvárajú. A to 
je pre nich už klinec do rakvy covi-
dom zničeného podnikania!

Opatrenia a  podmienky 
pre okresy v čiernej far-

be covid automatu sú naj-
prísnejšie. Znamená to, že 
v interiéri sa musí nosiť res-
pirátor, vonku rúško, zaká-
zané sú fitká, akva-
parky, kúpele, uby-
tovacie zariade-
nia a reštaurácie 
môžu fungovať 
iba cez okienko-
vý predaj. 

Hotelieri 
preto musia 
svoje prevádz-
ky úplne zatvo-
riť a hostia mu-
sia v pondelok 
odísť. Zatvo-
ria aj reštaurá-
cie. Okienkový 
predaj sa im totiž neoplatí, 
Vysoké Tatry sa zrejme vy-
ľudnia.

K  podobnému kroku pri-
stupujú aj v popradskom 

Aquacity. „Budeme čakať na 
to, ako sa vyvinie situácia, ke-
ďže hradní páni sa vyjadrili, 
že sa budú zaoberať otázkou 
čiernej farby na covid auto-
mate a služieb pre zaočko-

vaných,“ uviedla ho-
vorkyňa akvaparku 

Lucia Blašková. 
Dodala, že už rok 
upozorňujú na 
to, že pre zaočko-
vaných by služby 

v cestovnom ru-
chu nemali byť 
obmedzované. 
„Zimná sezóna 
lepšie na tom, 
čo sa týka epi-
démie, nebude. 
Preto treba hľa-
dať riešenie. Na 

Slovensku je vyše dvoch mi-
liónov ľudí, ktorí chcú cesto-
vať a žiť. My sme pripravení 
im tieto pôžitky poskytnúť,“ 
dodala. 

Tatranci vnímajú 
situáciu už ako lik-
vidačnú. „Už vlani v jeseni 
sme hovorili o tom, že systém 
treba nastaviť tak, aby očko-
vaní mohli mať istú slobodu. 
Ľuďom sa vravelo, že po 
vakcinácii budú mať 
výhody, a zrazu 
tak nie je. V ostat-
ných častiach Eu-
rópy sú zaočko-
vaní zvýhodňova-
ní, u nás nie. A to 
teda nie je moti-
vácia pre neroz-
hodnutých, aby 
sa dali zaočko-
vať,“ vysvetľo-
vala Blašková. 

Vo Vysokých 
Tatrách je vy-
še 300 hote-
lov a ubytovacích zariade-
ní, takmer všetci zatvárajú. 
Netušia, na ako dlho. „Po-
byty, ktoré nám dobiehajú, 
do pondelka prvého novem-
bra necháme, ale ostatné 
rezervácie sme už zrušili. 
Stravu môžeme podávať iba 
cez okienko, čo pre nás nie 
je prijateľné. Takže ďalej ho 
nemôžeme prevádzkovať,“ 
konštatovala vedúca hote-
la Morava Iveta Šestáková. 

Zrušiť museli pobyt dvom 
60-členným skupinám. „Ži-
jeme zo dňa na deň. Nevie-
me, ako budeme fungovať 

počas Vianoc, Silvestra. 
Ľudia sú opatrní, 

nikto si nevie uro-
biť rezerváciu, 
lebo nevieme, 
či budeme mať 
otvorené. Situá-
cia je veľmi zlá,“ 

doplnila. 
Lanovky 

môžu v čier-
nom okrese 
fungovať pre 
zaočkovaných, 
ale ich kapa-
cita môže byť 
využitá iba na 

25 percent. „V zmysle tohto 
opatrenia ich budeme pre-
vádzkovať,“ uviedol hovorca 
najväčšieho prevádzkovateľa 
vlekov a ubytovacích zariade-
ní v Tatrách Marián Galajda. 
Klientom v hoteloch umožni-
li preložiť termín ubytovania 
na iný dátum alebo do hotelov 
v okrese Liptovský Mikuláš. 
Ďalšou možnosťou je vrátenie 
zálohy. 

Ingrid Timková, FOTO: autorka, archív

Začali skúmať sexuálne 
správania Slovákov

KOŠICEKOŠICE

Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností 
a faktorov sexuálneho správania na Slovensku. Ide 

o súčasť medzinárodného výskumu sexuálneho sprá-
vania dospelých International Sex Survey. 

Súčasťou výskumnej 
siete je aj Katedra pe-
dagogickej psychológie 
a psychológie zdravia 
FF UPJŠ v Košiciach. Vý-
skumné dáta zo Sloven-
ska pomôžu významným 

spôsobom naplniť ciele 
výskumu a prispieť k pre-
vencii sexuálneho sprá-
vania, čo má pre zdravie 
a životnú pohodu každé-
ho jednotlivca mimoriad-
nu hodnotu.

tasr

Obnovili cyklotrasu medzi 
Račou a Bielym krížom

BRATISLAVABRATISLAVA

V bratislavských mestských lesoch opravili povrch 
asfaltovej cyklotrasy medzi Račou a Bielym krí-

žom. V tomto úseku boli hlásené časté zranenia cyk-
listov pre rozbitý povrch cesty.

„Táto asfaltka je špe-
cifická aj tým, že popri 
nej vedie lesom oddele-
ná trasa pre peších a tiež 
single trail pre horských 

cyklistov. Každá skupi-
na tak má svoj priestor," 
uviedol riaditeľ Mest-
ských lesov v Bratislave 
Matej Dobšovič.

tasr

Neziskovky organizujú 
zbierku teplých vecí

BRATISLAVABRATISLAVA

Neziskové organizácie pomáhajúce v Bratislave ľu-
ďom bez domova vyhlásili viacero verejných zbie-

rok teplých vecí. Organizácia Depaul Slovensko potre-
buje nohavice, trenky, mikiny, bundy i topánky.

Radi tam však prijmú 
aj veci, ako pánske čiap-
ky, hrubé teplé ponožky, 
dáždniky, pršiplášte, spod-
nú bielizeň, tričká s dlhým 
aj krátkym rukávom, všet-

ky veľkosti mikín a svet-
rov, tenisky veľkosti 42 – 45, 
športové nohavice, tepláky 
i opasky. Vo svojej nocľa-
hárni Depaul potrebujú 
i potraviny. 

tasr

Ochrancovia prírody chcú 
ochranu pred násilím

BRATISLAVABRATISLAVA

Profesionálni ochrancovia prírody by mali byť chrá-
není pred násilím. Za útok na nich by mala byť sta-

novená vyššia trestná sadzba. 

Slovenský ochranársky 
snem (S-O-S) v tejto súvis-
losti apeluje na vládu, aby si-
tuáciu nepodcenila a začala 
v tejto veci konať. Informoval 
o tom Mikuláš Huba z S-O-S. 
Problém, ktorý bol na vidie-
ku prítomný už dlhšie, sa 

podľa Hubu naplno prejavil 
v súvislosti s avizovanou re-
formou národných parkov, 
ktorú snem podporil. „Uply-
nulé storočie nám prinieslo 
dostatok dôkazov toho, že 
nečinnosť sa následne kruto 
vypomstia," podotkol.

tasr

V ostatných častiach 
Európy sú zaočko-
vaní zvýhodňovaní,  

u nás nie.
Lucia Blašková 

Žijeme zo dňa na deň. 
Nevieme, ako bude-
me fungovať počas  

Vianoc, Silvestra.
Iveta Šestáková

Čierne okresy  
od 1. novembra:

Bardejov, Čadca, Humenné, Ky-
sucké Nové Mesto, Levoča, Luče-
nec, Martin, Medzilaborce, Micha-
lovce, Námestovo, Poltár, Poprad, 
Rimavská Sobota, Ružomberok, 
Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská 
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Strop-
kov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín, 
Vranov nad Topľou.

Prečo nás ničíte?Prečo nás ničíte?
 Tatranci ZÚRIA +++ Sme v koncoch +++ Tvrdý odkaz vláde: 

Ľudí „vyženú“
z hotelov

Obmedzená
premávka lanoviek

Reštaurácie
zatvoria

SENEC

Kolízia, pri kto-
rej mladý vo-

dič nemal žiadnu 
šancu. Jeho au-
to strom takmer 
„rozčesol”.  

Havarované auto 
mimo cesty zbadali 
cestári v  piatok rá-
no v  okrese Senica. 
Policajti po prícho-
de na miesto zisti-
li, že v priekope na 
strome sa nachá-
dza v  zakliesne-

nom vozidle človek bez známok 
života. Podľa prvých informácií 
mal 20-ročný mladík autom odísť 
z domu okolo polnoci. Pri prejaz-
de horského priechodu Biela hora 
v smere na Trnavu zišiel z doposiaľ 
nezistených príčin mimo cesty. Vo 
vysokej rýchlosti narazil do nápro-
tivného svahu a jeho auto nakoniec 
zostalo zachytené na strome. 

To, či mladý vodič nešoféroval 
pod vplyvom alkoholu, budú zis-
ťovať z  jeho krvi. Polícia nehodu 
vyšetruje. 

red, tasr, FOTO: tasr 

Strom mu nedal šancu
Tragická nehoda mladíka na horskom priechode

Auto  
zostalo 

visieť na 
strome.


