MIHELCA DEŽELAK MRGOLE

Bioptron svetlobna terapija
za vso družino

Zbrane so izkušnje uspešne uporabe, katere
so nam prinesle hitre rezultate

Nikola Tesla
je dejal:
ČE ŽELIMO
ODKRITI SKRIVNOST
VESOLJA
RAZMIŠLJAJMO V
SMERI ENERGIJE,
FREKVENCE IN
SAME VIBRACIJE!
...

Mihelca Deželak Mrgole, dipl. ing. agronomije
kreativna terapevtka, Licencirani medij in svetovalka za zdrav življenjski slog in
Zavestno življenje
Moji prvi koraki zavestno v duhovna področja so se zame začeli kar med študentskimi

SKILLS SUMMARY

leti.

Med študijem agronomije rasti rastlinskega sveta sem se postopoma preusmerjala v
dušno rast.
Ko sem začela dostopati po duhovni literaturi in delavnicah me je povsem prevze
proces live Technology. Čutila sem
takrat neko nepoznano občutje-neko posebno stanje in videla z odra zlat
@reallygreatsite

sijaj. S tem trenutkom so se občasno začele pojavljati barve, slike,uvidi.
Duhovna učiteljica je takrat prenašala sporočila skozi
kanal iz pretoka.

Želela sem si to sposobnost v sebi prebuditi.Leta 2010 sem postala energijska
terapevtka, za

Project Management

izvajanje terapevtskih energijskih masaž- terapij odpiranje energijskih kanalov
Software Development

meridianov, energijske masaže ramen, rok, dlani, hrbta, vratu in glave. Za tem
sem še izvajala refleksoterapijo.

Budgeting and Cost Analysis

Druga prelomnica se je začela dogajati z Access

Enterprise Resource Planning

Consciousness–dostopom do zavedanja, živeti v energiji vprašanja. Seveda so se

Staff and User Training

pred tem postavili izzivi za odpiranje tej možnosti, večji kreativnosti
življenja.

Process Improvement

Resetirala sem tudi svoja prepričanja, delala na
reprogramiranju svojega uma

AWARDS RECEIVED
Most Outstanding Employee Po
of
the Year, Pixelpoint Hive (2015)

kreaciji osvoboditve od zadnje službe, saj sem

čutila, da potrebujem svobodo. Čutila sem brezmejno svobodo ob enem pa so po

telesnih
Best Mobilerazrešitvi
App Design, HGFZ
Graduate Center (2014)

izzivov, prišli finančni izzivi. Poklical me je Program

Finančna Svoboda, kjer so se poglabljala učenja iz upora v pretok.

Design Awards, Cliffmoor
College (2012)

Močna želja; slišati duhovno vodstvo, ki je bila v
meni se je s Celestial Inspiration zaživela.

Tukaj sem začutila, da lahko prebudim svoj speči dar.

S svetlobno terapijo sem se prvič srečala, leta 2018
Prav vse ima svoj namen, tudi to, da sem sedla pred računalnik in v ospredje mi je stopil
Bioptron.
Kaj to je?
Berem... pa čeprav je na tržišču že 30 let, sem ga prvič opazila, imela ga je celo prijateljica v
salonu, a tega nisem nikoli videla.
Vse je z namenom, vidimo, slišimo lahko ko potrebujemo, ko smo pripravljeni.
Najbolj me prevzame zapis,
DA POMAGA PRI TEŽAVAH S KOŽO, tudi akne ( saj ta izziv se mi ponavlja in niha)
Lahko se naročim in grem pogledati, izgubiti nimam kaj.
Na predavanju poslušam, o rezultatih, kje vse pomaga in za kaj so vse uspešni rezultati.

o.

Kot velikokrat se vprašam resnica ali laž?
Tokrat pa sem tukaj kar začutila, nisem spraševala; vedela sem da je res in da so vse te zgodbe
povsem resnične.
Tako sem sprejela priložnost, saj nimam kaj izgubiti, in stopicam povsem na novo na
podjetniško pot.
Tako sem obiskovala predavanja, si hkrati osvetljevala svoj obraz, občutila sem spremembe.
Naredila certificiranje in se hkrati soočala s prodajo ( ki pa meni, kot terapevtki ni bila
priljubljena). Pa sprejmem izziv.
In pričela z delom.
Tudi tukaj sem doživljala nihanja, uspeh- neuspeh,
V sam produkt sem tako verjela, da sem začela razmišljati
Kako lahko tako dobra stvar doseže več ljudi?
Vse bolj sem opazila, da se zelo prepleta s terapevtskim področjem, z energijo, čakrami, žlezami.
Svetloba vir življenja in kako imamo v resnici vsi deficit-primanjkljaj svetlobe.
Skozi 17 letno obdobje
razkrivanja delov sebe, osvajanja veščin tehnik, delovanja mehanizmov, sem zate
razvila fly therapy proces, s katerim delujem celovito. V procesu poskrbimo za
fizično telo, obravnavamo naša čustva, reprogramiramo um, se spoznavamo z energijskimi
plastmi teles.
Le celoten pristop
prinese dolgoročne rezultate in rešitve.
info@
mihelc
a.si

Ljudje smo bitja iz več plasti; fizično, čustveno,
mentalno, energijsko, astralno, božansko, telesa manifestacije in še več; smo
neskončna energija, prostor, zavest.

Zavedajmo se, da barvo-svetlobo začnemo sprejemati v rani dobi
EMBRIOGENEZE
V 3. tednu embriogeneze se ustvarijo akupunkturne točke, da
sprejema celica svetlobo in energijo za
nadaljno delitev in razvoj.!
To nam že pove, kako zelo pomembna je SVETLOBA.
Energijski centri – čakre
so- spredaj, zadaj
12 meridianovenergijskih poti- ceste, ki pripeljejo svetlobo, energijo po telesu
memo.

ČLOVEK je prepojen z
akupresurnimi točkami, to je mesto skozi
katere je prepojeno s svetlobo.
Vse procese kontrolira.
Naše zdravje je odvisno od tega, koliko
svetlobe in energije sprejmemo v svoje celice.

info@mihelca.si.

Vrnimo se k biologiji čistim osnovam celice, zato da se spomnimo in bomo razumeli glavno delovanje
celice, funkcije in seveda pomena svetlobe

Zakaj je tako zelo pomembna svetloba in spanje od 22 h dalje?

Celica
Leta 1932 z iznajdbo
mikroskopa - videli da ima celica celično membran, ki nekaj prepušča, imasvoje ceste kalcijeve…—
sprejema hranljive snovi, sprejema svetlobo, shranjuje
in koordinira delo v celicah.
Je narejena iz fosfolipidov- to je maščoba v celici, obdana ovita v beljakovinski ovoj.
Notri so mitohondriji- to so posebne postaje, tu
se skladišči svetloba.
Če ima kdo fibriomalgijo,
pomeni, da nima dovolj svetlobe, kisika v celicah.
Energotransporterji- ATP ( adenozin
trifosfat)- katera je kot delavec,
par tisoč jih je v vsaki celici
Tisti trenutek ko
svetloba pride do mitohondrijev ( postaj) postanejo močnejše molekule, ker tvorijo
svetlobno energijo v kemično in jo peljejo do ribozoma ( to so tovarne, ki nas gradijo).
ATP pripelje energijo (
saj nobena tovarna brez energije ne bo delala), pripelje tudi surovino ( to je
hrana)
Najpomembnejši sta omega
3 in 6 maščobne kisline.
Ker rabimo močne C- vezi
potrebujemo
Ribje olje,
C-vezi omogočajo, da se svetloba shrani
v mitohondrijih, da jo sprejme
Omega 9- telo samo naredi
Omega 3- v ribi, največ
ogljikove svetlobe
( Eskimi rabijo Omega 3ker imajo zelo malo svetlobe
Mi v tem podnebnem pasu rabimo Omega 3 in 6

282-237-8921
info@pinktextile.com
1376 Linden St.,
Helen, MT
pinktextile.com

memo.

Celica ima svojo inteligenco, ima svoj spomin
V genetskem materialu se ta spomin prenaša.
( odlično da uživamo bučno olje in olivno olje)

Telo rabi surovine ( hrane), energijo, in delo, DNK da svojo kopijo nukleinsko

kislino, kaj se bo delalo, da določeno beljakovino, se parkira na svoje mesto. ( točno
vsaka beljakovin ve kam se parkira)

Lahko pa, da pride do zmede in ne ve kam paše, zaradi neurejenega življenja stres,
alkohol, droge, kajenje…
Se poškoduje DNK- pride do mutacije.
Če je vse normalno
DNK da svojo ribonukleinsko kislino- Rnk- matrico kaj se bo v proizvodnji delalo
tisti dan.
Kako bo tovarna delovala normalno in praktično, če v notranjosti celice ni
negativnega električnega. naboja.
Nujno je, da je v notranjosti celice negativen naboj.
To omogoča 4 elektrolite
V celici sta magnezij in kalij!
V zunanjosti celice sta natrij in kalcij v zunajceličnem prostoru- kjer je pozitiven
naboj.
Podnevi ko celica rabi kalcij in natrij zaradi zobovja, kosti…
Magnezij in kalij gresta ven, kalcij in natrij prihajata notri.
Ribozom jih porabi in potem, če mi gremo ob 22 h spat, pod vplivom lune deluje.
Če gremo prepozno spat, telo nima moči, da se elektroliti vrnejo na svoje mesto.
282-237-8921

1 molekula magnezija s pomočjo kalija izstisne 3 molekule kalcija in natrija.
info@pinktextile.com
1376 Linden St.,
Helen, MT
pinktextile.com
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Če nismo šli pravočasno spat ta dva ostaneta v celici, celica postaja pozitivna, nabira se
kalcij.

( če se nabira kalcij; iz prehrane izločiti mleko, rd. meso,NUJNO SPANJE)
Vse viške porazdeliti po sklepih.
FULEREN JE MOČNEJŠI OD C- VITAMINA

NAJMOČNEJŠI ANTIOKSIDANT V NARAVI JE MELATONI- ( NUJNO SPANJE) od 22-24h
epifiza ustvarja melatonin-

Če ni tega hormona, je vse porušeno, no hormona rasti, lakote, …

MELATONIN ČISTI NAŠE CELICE stranskih produktov pri proizvodnji..
Prosti radikali

Čisti in ureja ravnovesje med elektroliti, omogoča da Omega 3 in 6 sprejmeta svetlobo in je
resnično v negativnem naboju.

Človek, Beli kiti, Orke, Delfini -skladiščimo svetlobo v svojih celicah
Kaj je naravno, da delamo noč in dan?
Ali bo sova lovila podnevi?
Človek se troši, izgublja energijo, celice so poškodovane?
To kar nam manjka dovajamo s svetlobo Bioptron.
Osvetljujemo 10-20 min. zjutraj in 10-20 min. zvečer!
Mi vsi smo deficitarni s svetlobo, premalo je imamo!

Svetloba sproži procese samozdravljenja v telesu.
Brez hrane preživimo 30 dni
Brez vode 12 dni
Brez kisika 5 min.
BREZ ELEKTROMAGNETIZMA PA NITI ENE SEKUNDE
Kakšno moč ima svetloba na naše življenje?
Kako lahko vpliva kot antistres?
Kako lahko prejemamo še dodatno energijo?
282-237-8921
info@pinktextile.com
1376 Linden St.,
Helen, MT
pinktextile.com

Bioptron- svetloba je zdravilo prihodnosti

memo.

ČAKRE

Da razumemo zakaj so pretočne čakre pomembne, zakaj bi sploh uporabljati duhovne
tehnike in BIOPTRON poglejmo kratko razlago

Barva Bioptron je povezana z različnimi funkcijami v našem telesu.

Bioptron uporabljamo za vse starostne skupine. ( od dojenčkov, do dtarostnikov)
Ljudje smo odvisni od svetlobe. Da sploh lahko z močjo delujemo.

Vsak od 7 spektrov barv, iz katerih je tudi sestavljena svetloba, ima svojo FREKVENCO IN
VALOVNO DOLŽINO.

Naše žleze reagirajo na določeno frekvenco in valovno dolžino, ki ustreza eni od sedmih barv.

Vsaka barva stimulira različne žleze, da sproščajo hormone. Ti aktivirajo delovanje organov in

Je

sistema.
Žleza epifiza- (vijolična)- Bioptron vijolična leča
notranja ž leza v velikih mo ž ganih, proizvaja melatonin

in

seratonin.

Žleza

ž

č

hipofiza ( indigo)- Bioptron indigo le a

Le i v lobanjskem dnu, tik pod hipotalamusom, s katerim je
povezana, je del endokrilnega sistema in proizvaja vitalne hormone, ki so

č

kemijske spojine za nadzor razli nit telesnih funkcij.

Žleza ščitnica.(
in razvoju

človeškega

č

modra) Bioptron modra le a

Je pomembna hormonska

žleza,

igra vlogo v metabolizmu, rasti

telesa. Uravnava telesne funkcije s stalnim spro

ščanjem

hormona v krvni obtok.

č

Timus- (zelena)- bioptron zelena le a
Je bolj povezana z imunskim sistemom in proizvaja ve

č

hormonov.
Pomemben je pri izgradnji lomfocitov T ali celic T in belih

č

krvni k

š

č

Trebu na slinavka - (rumena) Bioptron rumena le a

š

Ima vlogo pri pretvorbi hrane v gorivo za na e telesne
celice. Ima

eksokrilno funkcijo- pomaga

pri prebavi in indokrilno funkcijo, ki uravnava sladkor v krvi

Spolne

žleze-

ž

ž

č

(oran na )- Bioptron oran na le a

282-237-8921
info@pinktextile.com

Pomembne so
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pri

proizvodnji spolnih hormonov, testosteron, estrogen, progesteron. Testosteron
uravnava delovanje sp. Organov, estrogen in progesteron pripravljata telo na
porod.

č

Nadledvi na

žleza-

č

č

č

rde a) Bioptron rde a le aProizvaja hormone, ki telesu uravnavajo
krvni sladkor,

porabo beljakovin in ma

ščob,

pomagajo telesu odgovarjati na stres ter

uravnavati tlak. Pomembna hormona sta kortizol in adrenalin.

IZKUŠNJE
Izkušnje so tiste, ki nam
dajo verjeti in zaupati

Homeschooling involves integrating
your child's educational schedule
with your family's regular routine.
Have a chat with your family and
know what their expectations are
with the home school setup—and
what is expected of them.

Moji obe roki ekscem
okužba
17. FEBRUAR 2020-Redno
osvetljevanje bioptron svetloba z
indigo modro, medicinsko in fuleren!
uporaba mazila belgant,
energijski proces MTVSS, celični
spomin.

Udarec v prst
osvetljevanje blaži bolečino

Moji roki potem
2.MAREC 2020- odmrla koža se je
odluščila in se obnovila nova koža,
vse otekline so izginile
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VEDNO JE REŠITEV
NA PROBLEM,
VPRAŠANJE JE ALI SMO
GA PRIPRAVLJENI VIDETI
IN SPREJETI.

BIOPTRON, NI LE ZA
BOLEČINE, OKREVANJE,
VNETJA, POŠKODBE,
OKUŽBE,.......
PRIPOROČA SE PREVENTIVNO,
DA SI KREPITE IMUNSKI
SISTEM, VPLIVAMO NA VSE
ŽLEZE

OSVETLJEVANJE
TIMUSA
IMUNSKI

ZA

MOČEN

POLNJENJE

SISTEM

ENERGIJO

ZA

DOBRO

DELOVANJE

EPIFIZE

RAVNOVESJEKREPITEVZBRANOSTKONCENTRACIJA

Ko je zunaj sivina, deževno,
so naše celice hvaležne za
svetlobo !"

OSVETLJUJEMO 10-20 MIN. ZJUTRAJ IN 10-20 MIN.
ZVEČER-MI VSI SMO DEFICITARNI S SVETLOBO,
PREMALO JE IMAMO!

Z

Kaj je tako posebno pri lečah- barvah?

Po postopku bio-informacije se okside primeša v apno in bikarbonat
Kovinski oksidi so kadmij in selen za rdeči filter, ta valovna dolžina prodira
najgloblje.
Kadmij in selen- drugačnega razmerja za oranžno lečo
Žveplo in železo za rumeno lečo
Krom za zeleno lečo
Kobalt za modro lečo
Baker za indigo lečo
Mangan za vijolično lečo
Tovrstna posebna stekla proizvajajo v franciji na starodaven nčin že 800 let.
Bikarbonat in bio-informirani kovinski oksidi segrevajo…. Tako nastane 7
bioinformiranih leč.

memo.

Svetloba sproži procese samozdravljenja v telesu.
Brez hrane preživimo 30 dni
Brez vode 12 dni
Brez kisika 5 min.
BREZ ELEKTROMAGNETIZMA PA NITI ENE SEKUNDE
Kakšno moč ima svetloba na naše življenje?
Kako lahko vpliva kot antistres?
Kako lahko prejemamo še dodatno energijo?
Bioptron- svetloba je zdravilo prihodnosti

SMO ŽIVE FOTOCELICE
IIz nas in vseh živih bitij prihaja ELEKTROMAGNETNO
IZŽAREVANJE.
Svetloba obkroža naše telo.
Da naš metabolni sistem deluje nemoteno potrebujemo
svetlobo.
Kadar telo dobi vibracije ustrezne frekvence, bo ostalo
zdravo.
Barvna svetloba vpliva ne le na fizično telo, temveč tudi na
čustveno, mentalno, energijsko- duhovno.
Z stimulacijo različnih žlez, proizvodnjo hormonov,
aktivacijo organov je ravnovesje v
telesu.
NAŠ SISTEM JE PROGRAMIRAN ZA SAMOZDRAVLJENJE.
Barvna terapija je nežna, neškodljiva, zelo uspešna pri
ohranjanju naše energije v dobrem stanju.
Barvna terapija. Bioptron
je polarizirana, polikromatična ( večbarvna), nepovezana,
nizkoenergijska svetloba.

Creativity
havi

282-237-8921
info@pinktextile.com
1376 Linden St.,
Helen, MT
pinktextile.com

ALBER

memo.
Fuleren

Fuleren-v kvantni medicini
Foton je:

osnovni najmanjši delec v kvantni fiziki in tudi v medicini.
Foton

izhaja iz gr. besede fotos kar pomeni svetloba
Lastnost;
foton se obnaša kot delec in kot kvant, vrti se kot vrtavka, v vakumu potuje s
hitrostjo 3x10 na 8 m /s.
V stiku
z okoljem se absorbira, drugič razprši.
Pomembno
je, da se z Bioptronom svetimo na GOLO-kožo, da se foton ne odbija.
Fibonačijeva strukturaPrihodnost
medicine je v tem, da se poslužuje, samemo posamezniku prilagojeno
zdravljenje.
Gre se
za analize telesa na podlagi stanja telesa.
Vemo, da
282-237-8921
info@pinktextile.com

75 % človeškega telesa- od vode do

1376 Linden St.,
Helen, MT
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kolagena, mikrotubule so v ikozaedrični simetrije večstranski simetriji.
V naravi;se vidi npr. pri sončnici, v našem telesu pa oko.
MOLEKULA C 60 JE nanomaterial, ki ima ravno tako ikozaedrično 20 stransko
simetrijo, ki je potrebna za nanofotoniko.

Odkritje fulerena so dobili Nobelovo nagrado leta 1996 DR. ( izg. Krol, krli in smajli)
Fulerenje velik en nan ometer. Zato govorimo o nanofotoniki.
60 velik rotacija je 1,8x 10/sek.
( glej posnetek,
https://www.youtube.com/watch?v=qFcp7Lk1RbE
Uporaba v medicini, veterini, osvetljevanje vode, v domači uporabi za vsakogar
Dr. Koruga je patentiral fuleren leta 1997, je prof. fizik,
Strukture ogljika; V enakih C primer( grafit, šungit)
Npr. kristali čiste vode, VODO OSVETLJUJEMO Z FULERENOM
ČE JE VODA V USTREZNI STRUKTURI JE DELOVANJE TAKE VODE VELIKO BOLJŠE V
NAŠEM TELESU
70 % je vode v našem organizmu--Največ vode je v pljučih-potem je v krvi
nato v koži -v mišicah -v možganih in najmanj v naših kosteh.
To je pomembno saj svetloba deluje na vodo !
Imamo kristale vode
Razlika difuzne svetlobe-žarnica, led in sonca je v valovni dolžini.
Vodne molekule so kaotične -nered je v vseh smereh
Vodo stimuliramo z vertikalno polarizirano svetlobo bioptron dobimo RED v eni smeri
Ko pa stimuliramo z fuleren hiperpolarizirano svetlobo pa dobimo red v vseh smereh.
Zdravljenje je še učinkovitejše ko dodamo fuleren.
Svetloba je patentirana in edina pri bioptronu.

KAKO DELUJE NA NAŠO KOŽO, TELO
S hiperpolarizirano svetlobo dobimo popolnoma urejene valove, gre neskončno v telo do
kosti. Vse naše notranje celice jo dobijo. Celica reagira na svetlobo.
Klatrin- je kompleksna beljakovinska struktura, ki se nahaja v samih možganih, odgovorna
je za izločanje živčnih prenašalcev, dopamina, seratonina, melatonina, elektrike, v naših
sinapsah.
Ima enako strukturo kot naš fuleren-ikozaedrično večstransko
Sinapsa- nevron preko živčevja vpliva na naš endokrilni nevronski sistem, zato z uporabo
bioptrona fuleren delujemo na ta dva povezana centra.
Največji vzrok za depresije in nespečnosti je, ker ni prehajanja teh sinaps. Poteka premalo
melatonina, dopamina.

Z
uporabo Bioptrona se v naše telo povrne ravnovesje
EletroencelografijaDr.koruga je raziskave, naredil o aktivnosti naših možganov, ker se spremeni z
našo hiperpolarizirano svetlobo. Z IEG
merimo elektro možgansko aktivnost, z elektrodami ki jih namestijo
Ugotovili
so, da se uravnovesijo valovanja
Rezultat
za se pohitri zdravljenje in uravnava izločanje živčnih prenašalcev po
sinapsah.

memo.

Kako vpliva SVETLOBA RAČUNALNIKOV NA NAŠE MOŽGANE IN NA NAŠE TELO
Pri odraslih pozabljivost, pri otrocih učne težave in pomnjenje
Ritem spanja se poruši in ne moremo dobiti
Rak prostate in dojke lahko izhaja tudi iz tega.
( DR.Sotošek) Demenca ni prekrvavitve v možganih.
Vsak dan se svetite, da preprečite demenco.

MODRA SVETLOBA IN SVETLOBA LED LUČI POŠKODUJE OČESNO OZADJE,
NEGLEDE, ALI ČUTITE BOLEČINO ALI NE.
NE RAZMIŠLJAJTE TAKO, SAJ KAJ PA RABIM BIOPTRON SAJ MI NIČ NI!
LAHKO MISLIMO, DA NAM NIKOLI NIČ NI, ŽE S TEM KO ŽIVIMO v načinu

življenja kot ga poznamo v sodobnem svetu SE USTVARJA VNETJE V TELESU,
ZATO JE VSAKODNEVNA UPORABA BIOPTRONA REDNI RITUAL, OB SPROSTITVI
ALI MEDITACIJI pomembna.

OČALA S FULERENOM
SVETLOBA
deluje skozi oči, skozi kožo, občutljivost oči je 45 nm, valovne dolžine. To
sprejme kar je več ali manj škoduje.
https://www.youtube.com/watch?v=oOUuR8QKrZk
Bela
led- je čisto mimo ustrezne valovne dolžine
Očala so
C 60, BLOKIRA ŠKODLJIVO MODRO SVETLOBO, PREVEČ SVETLOBE SPREVI NA NORMALO
Uporabno
tudi za otroke od 3 l naprej.
Primer
otroka ki boli glava, ker gleda na telefon, računalnik
Z
uporabo očal nima več glavobola.
Za
začetek, da se telo navadi na to svetlobo uporabi 2 uri, nato 4ure potem 6ur
tako postopoma povečuj čas uporabe in ves čas.
Kaj če
se ne usedete več za računalnik brez
fuleren očal?

POVABIM VAS DA SI S POVEZAVO
YUTUBE KANALA POGLEDATE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9G5Hk7m-8
..
https://www.youtube.com/watch?v=JXsoWuSbhMk
https://www.youtube.com/watch?v=qNC6XwG76D4
https://www.youtube.com
/results?search_query=Bioptron+v+veterini
:
https://youtu.be/k43XlWq7Lv0
Link za posnetek prezentacije Bioptron
je: https://youtu.be/GiL2-XzZ54Y

ENERGIJSKO SVETOVANJE, FLY
THERAPY S.P.
MIHELCA KREATIVNA TERAPEVTKA,
MEDIJ, SVETOVALKA ZA ZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG IN ZAVESTNO
ŽIVLJENJE
Prav gotovo se vam je ob branju knjižice
pripeljalo kakšno vprašanje
ali pa ste pomislili, si rekli..
KAJ KO BI BIOPTRON TUDI MI IMELI?

mail: info@mihelca.si

splet.: mihelca.si

tel: 040 335 840

