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som motverkar snarkljud 
genom att dämpa vi-
brationerna i vävna-
den i gom och svalg. 
  – Jag sprayar innan 
jag går och lägger 
mig och sover nu 
tyst och lugnt hela 
natten. Det funge-
rar jättebra – och nu 
är vi ju två som får 
sova ut! säger Kurt. 

Hustrun Monica  instämmer 
och tvekar inte att rekom-
mendera Zedopor till andra 
snarkare. Och till deras 
makar, inte minst!

Snarkfria
nätter för Kurt 
och Monica

Kurt provade nya Zedopor

  – Jag har haft problem med 
snarkningar i många år och 
ofta sovit dåligt, särskilt när 
jag sover på rygg. Något 
som väl också påverkats av 
att jag varit lite överviktig, 
säger Kurt. Det 
har varit jobbigt 
eftersom jag behö-
ver stiga upp tidigt 
om morgonen och 
aldrig känt mig 
riktigt utvilad. Och 
faktum är att min 
fru Monica nog lidit 
lika mycket som 
jag, fortsätter Kurt.

Ny snarkspray lösningen
Genom en god vän fi ck Kurt 
möjlighet att prova Zedopor,  
en snarkdämpande spray   
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Äntligen snarkfria nätter, 
säger Kurt och Monica Gustafsson

För lantbrevbärare Kurt 
Gustavsson och hans 
fru Monica har det varit 
si och så med sömnen 
i många år på grund av 
Kurts snarkning. Men när 
Kurt provade Zedopor, en 
ny snarkdämpande spray, 
blev förändringen i det 
närmaste total.

ZEDOPOR FINNS I ALLA HÄLSOBUTIKER.

Fakta Zedopor Motverkar snarkljud genom att fukta slemhin-
norna i svalg och gom. Luftfl ödet underlättas, vibrationerna 
minskar och snarkljudet dämpas. 

Blir du inte nöjd med Zedopor får du pengarna tillbaka.

Invigning hos 
Västkustkök 
i Surte

Skönhetsoperationer
• Ansiktslyftning
• Ögonlock- öron- och näsplastik
• Bröst- och bukplastik
• Fettsugning av mage, 

lår m.m.
• Blygdläppsplastik
• Hudspecialist med kosmetisk 

inriktning

Ansvarig läkare: Dr. Ivan Letterfors, 
specialist i kirurgi med inriktning på kosmetisk kirurgi.

Information, tidsbokning:
Tel: 031-13 47 80, 0771-919 919

E-post: info@kosmetiskkirurgi.se  Hemsida: www.kosmetiskkirurgi.se

Kährs Ekparkett

Golvveckor
hos oss på Gekå t.o.m. 20/12-08

20%
på allt i katalogen
Gäller t.o.m. 8 december 2008

Metz parkett
15 mm ek, 3 stav. Ord. pris 399:-

NU 319:-
Allegro parkett

Matt lack 3 stav 14 mm
Ord. pris 269:-

NU 219:-

/kvm

/kvm

Orginal laminat
Ord. pris 259:-

NU 199:-
Gäller lagervaror.

Domestiq laminat
Ord. pris 209:-

NU 169:-
Gäller lagervaror.

/kvm

/kvm

Reservation för slutförsäljning.

ÖPPET:

VARDAGAR 
07.00-17.30

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

Gäller även kampanjbladet designveckor

SURTE. Det var invig-
ningsfirande hos Väst-
kustkök i lördags.

Portarna slogs upp 
till företagets nya 
köksbutik på Gåskulle-
vägen i Surte.

– Vi är mobila, men 
det känns också väldigt 
skönt att ha fått en 
fast plats i tillvaron, 
säger ägaren Mats Pek-
kari.

Västkustköks lastbilar och 
vagnar har knappast undgått 
någon. Företaget är runt på 
handelsplatser för att träffa 
potentiella kunder.

– Vi har ett stort område 
som vi bearbetar, från Ström-
stad i norr till Laholm i söder. 
Dessutom rör vi oss inåt i 
landet, runt Boråstrakten, 
säger Mats Pekkari.

Nu kan företaget ståta med 
en lokal köksbutik i Ale. En 
hel del folk kom för att ta del 
av invigningskalaset.

– Det är inte att jämföra 
med en sådan rusning som 
sker när Elgiganten öppnar 
en ny butik, men vi är helt 
klart nöjda med lördagens 
arrangemang. Vi hade en hel 
del besökare, säger Mats Pek-
kari.

Vad kan Västkustkök i 
Ale erbjuda sina kunder?

– Vi är en firma som gör allt 
från luckbyten till att bygga 
upp ett helt nytt kök. Vi er-
bjuder också garderobslös-
ningar. Vi måttanpassar våra 
kök helt och hållet efter kun-
dens önskemål, säger Pekka-
ri.

Vad är det för kök som 
efterfrågas i dessa tider?

– De klassiska träslagen 
som ek och björk, men vi 
märker också av en ökad ef-
terfrågan på vita luckor. Det 
är något av en trend just nu, 
avslutar Mats Pekkari.
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I lördags invigde Västkustkök sin nya butik på Gåskullevägen i Surte. Ägaren Mats Pekkari 
demonstrerar ett kök för Johannes Nilsson från Bohus.


