
I nvestícia do budúcnosti
dieťaťa. Čo vám napadne?
Sporenie, pozemok, cudzie

jazyky? Uvažujete strategicky. Je
tu však ešte niečo. Zdravé zuby!
Vášmu pokladu ušetria
v dospelosti kopec bolesti, starostí
aj peňazí. 

V KAZIVOSTI VEDIEME 
Slovenské deti sú na tom
s kazivosťou trikrát horšie ako ich
rovesníci v Európskej únii. Poviete
si, to nie je prípad môjho
miláčika. Zuby má ako perličky,
drhne si ich s precíznosťou
Japonca. Moment. A čo
medzizubná kefka? Aj tú by mal
drobec používať. Osemdesiat
percent všetkých kazov a ťažkostí
pochádza totiž zo zákerných
medzizubných priestorov. 
Poučenie prenechajte
odborníkom. Za deťmi prídu
priamo do školy a podelia sa
s nimi o „zubárske know-how“.
Navyše zadarmo a zábavnou
formou. 

OBJEDNAŤ SA DÁ AJ CEZ
INTERNET
Projekt Dental Alarm skrsol
v hlave občianskeho združenia
Zdravé ďasná. Je určený pre
žiakov materských a základných
škôl, môžu sa však prihlásiť aj
stredoškoláci. Pre všetky či
jednotlivé triedy ho môže
objednať riaditeľ, učitelia, ale aj
samotní žiaci či rodičia. „Seminár“
trvá jednu hodinu. S deťmi si
pohovorí stomatológ, dentálna

hygienička, či vyškolení študenti
stomatológie. Najlepšie na koniec.
Školu, ani vás, nevyjde ani
korunu. Všetky náklady na projekt
hradia partneri projektu. ■

Hodina 
zubnej výchovy

Objednajte triede
svojej ratolesti projekt 
Dental Alarm  

P ije kozmickú vodu, ktorá vraj vracia stratenú
energiu. Odporúčal mu ju brat. Kozmickú
vodu dobre poznali už sumerskí liečitelia,

ktorí jej účinky využívali na liečenie mnohých chorôb.
Pre nasledujúce generácie zanechali odkazy písané
klinovým písmom na hlinených tabuľkách, kde
vysvetlili jej výnimočné vlastnosti. Tabuľky  náhodou
objavili archeológovia a účinky vody fascinovali
japonských vedcov. Profesor Hideki Yukava, nositeľ
Nobelovej ceny za fyziku, v nej  dokázal energiu,
ktorú Sumeri nazývali pí energiou. Živým
organizmom vraj veľmi prospieva a je jedným
z dôvodov, prečo sa Japonci dožívajú takého
vysokého veku. Niektorí vedci sa však k pí vode
stavajú skepticky a tvrdia, že nemá žiadne účinky.

KONIEC CHOROBÁM?
Pí voda sa dnes získava špeciálnym bioregulačným
systémom. Dôležitú úlohu v ňom zohrávajú
energetické vysokohorské kryštály, ktoré vedia
premeniť obyčajnú vodu na vodu s pí energiou.
Tieto kryštály nájdeme uložené iba na niektorých
miestach na Zemi ako v zásobníkoch energie.
Japonci začali pí technológie aplikovať aj
v poľnohospodárstve, zdravotníctve, stavebníctve
či potravinárstve. Ich používanie sa stalo dokonca
národným vládnym programom pod záštitou
samého cisára. Obhajujú to výrazným zlepšením
kvality výrobkov, ich dlhšou trvanlivosťou
a napokon aj pozitívnym vplyvom na zdravie
človeka. Pre zdravé bunky, ktoré zabezpečia 
vyššiu odolnosť organizmu a posilnia imunitu,
odporúčajú ich energetický potenciál 
dobíjať napríklad pitím pí vody, ktorá sa aj
v susednom Maďarsku teší značnej popularite
a bežne si ju môžete kúpiť. U nás je jej
propagátorom Jozef Vojtek, brat známeho 
herca Ivana. 

Energia z pí vody

Na hodine zubnej výchovy sa vaši drobci naučia:
■ ktoré potraviny a nápoje zubom škodia 
■ na čo slúžia rezáky, očné, črenové zuby a stoličky
■ ako vzniká zubný kaz a čo naň platí  
■ správne čistenie a používanie zubných pomôcok

Herec Ivan Vojtek už nemá problémy
s trávením a cíti sa výborne

Program Dental Alarm
môžete pre triedu svojho

drobca objednať na stránke
www.dentalalarm.sk  
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