Meduňka na žhavé téma

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se náš časopis zabývá zdravým životním stylem a přináší řadu odpovědí

na otázku, jak \si zachovat zdraví a dobrou kondici, zařazujeme nyní také seriál o tzv. elektrosmogu. Toto

téma totiž získává v současnosti na důležitosti ještě více v souvislosti s plánovaným zaváděním sítě 5 G.
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pole je ,,největším biologickým experimentem všech dob''.
.
lng. MgA. Marek Kopčaj
(pokračování příště)

