
הופכים אהבה לקריירה
בגיל  ובריאות  גופנית  לפעילות  המגמה 

המבוגר במכללה האקדמית בוינגייט.
המגמה מכשירה מומחים לתנועה ופעילות 

גופנית, בראשה עומדת ד"ר אילת דונסקי.
בין נושאי הלימוד במגמה: עקרונות הכושר 
הגופני בגיל המבוגר, עבודה בחדר כושר עם 

מבוגרים, אוסטיאופורוזיס, תנועה בגיל המבוגר בהיבטים פסיכולוגיים וחברתיים 
בקפיצה  העולם  אלוף  סגן  שכטר  פיני  המבוגר.  בגיל  גופנית  לפעילות  הקשורים 
ביקור  במסגרת  בוינגייט  האקדמית  במכללה  התארח   75-79 לגילאי  משולשת 
במגמה לפעילות גופנית ובריאות בגיל המבוגר. במהלך הביקור נבדק פיני במעבדה 
לביומכניקה במכשיר איזו קינטי – מכשיר ייעודי למדידת יכולת קבוצת שרירים 
לפיתוח כוח בטווח תנועה מלא במפרק, המכשיר מפעיל התנגדות בהתאם לכוח 

שמפעיל הנבדק. ללא תלות במשקולות או בכוח המשיכה.
לפרטים והרשמה חייגו חינם 5009*

חדש על המדף:
"קיור אקס" – מכשיר ביתי יעיל לטיפול בפטרת 

ציפורניים.
קיור אקס )Cure-EX( הינו מכשיר ייחודי וראשון 
טיפול  למטרת  במיוחד  שפותח  בעולם  מסוגו 
בפטרת ציפורניים הן ברגלים והן בידיים . פטרת 
גם  אלה  בלבד  אסטטית  בעיה  אינה  ציפורניים 

בעיה רפואית ויש לטפל בה .
על  ותוכנן  בישראל  פותח  אקס  הקיור  מכשיר 
ידי מיטב הטכנולוגים ובליוויים של דרמטולוגים 
רפואת  בתחום  בעולם  מהמובילים  ופרופסורים 

העור ובפרט בתחום פטרת הציפורניים.
השונים,  הטיפול  למכוני  תורים  ובקביעת  בריצות  הצורך  את  מייתר  אקס  הקיור 
אינו מצריך נטילת תרופות או כדורים מזיקים, ואינו כרוך בעקירתה של הציפורן 
או בהמסתה ובכך מאפשר לכם להיפטר מפטרת הציפורניים בצורה קלה, נוחה 

ופשוטה – ובפרטיות ביתית מושלמת!
במבחן עלות מול תועלת וביחס לשאר הטיפולים הקיימים כיום בשוק )הכוללים 
בין היתר טיפולי לייזר במכונים, נטילת כדורים, משחות, עקירת הציפורן והמסה של 
הציפורן( מנצח הקיור אקס ובגדול – הן מבחינת יעילותו והן מבחינת עלות הטיפול 

הסופית בפטרת – הקיור אקס יעיל וזול יותר בצורה משמעותית וחד משמעית.
למכשיר יש תקן CE אירופאי, אישור משרד הבריאות הישראלי וכבר היום נמצא 

בתהליך רישום הFDA האמריקאי ורישום כפטנט עולמי.
ומחפשים  הרגלים  או  הידיים  מציפורניי  באחת  מפטריה  סובלים  אתם  גם  אם 
ובמהירות,  בקלות  זאת  להשיג  תוכלו  שלה,  והאסתטי  הטבעי  למראה  להחזירה 

בנוחות ובפרטיות המלאה של ביתכם – ומבלי להיוותר עם חורים בכיסים!
טיפול בפטרת הציפורניים באמצעות מכשיר הקיור אקס מצריך 7 דקות בלבד לכל 

ציפורן  נגועה בפטרת.
יבטיחו ציפורן  תוצאות הטיפול של הקיור אקס בפטרת ציפורניים אשר לבסוף 

בעלת מראה בריא ונקי יהיו טובות ומהירות הרבה יותר מכל אלטרנטיבה אחרת.

קיור אקס

אפרסמון - בשמים קסומים
מהפכת הבשמים כבר כאן! לכל האנשים שלא 
אוהבים לשלם יקר על בשמים יש לנו בשבילכם 
מותג  אפרסמון-  ושמו  המושלם  הפיתרון  את 
איכותי אשר מייבא מצרפת את כל סוגי הבשמים 
המוכרים באיכות אף יותר גבוהה והניחוחות ילוו 
ולכל מי  אתכם לאורך כל היום - בהתחייבות! 
ששואל זה לא שמן הבושם שכולנו מכירים! זה 
המעולה  והשירות  היחס  לחלוטין  רגיל  בושם 
יצאנו  וכמובן  ביותר..  שווה  היה  שקיבלנו 

מבושמים ונעימים מתמיד! מה איתכם?
ניתן למצוא את אפרסמון באתר האינטרנט

 Afarsemonshop.com  ובטלפון 054-9095944

מדור פרסומי

פינת המומלצים

המכללה האקדמית וינגייט


