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Служба по Трудова Медицина
Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 3 за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова медицина – ДВ. бр.14/2008 чрез:
I. Съдействие при осигуряване на ЗБУТ:анализ условията на труд, оценка на риска, разработване на програми за
осигуряване на ЗБУТ
II. Провеждане на здравен мониторинг- профилактични медицински прегледи, заключения годност, здравни анализи;
III. Извършване на обучения по:НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г, Ръчна работа с тежести, Първа долекарска помощ
IV. Трудово правни консултации
http://obiavidnes.com/obiava/30376/slujba-po-trudova-medicina

Пейнт Зум
Пейнт Зум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30368/peynt-zum

Масажна-седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30365/masajna-sedalka

Лодка за захранка
БГ магазин” може да направи вашия риболов забавен и по-ефективен.
Ние предлагаме на своите клиенти модерни пособия за риболов.
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Радиоуправляемата лодка за захранка и риболов е уред , който още повече ще Ви запали и дари с неуписуеми емоции по
време на риболова.
Лодка за захранка и риболовен сонар е друга съвременна машина, която показва релефа на дъното, наличието на риба и
дълбочина, както и темепературата на водата.
Подарете си тези продукти, за повече емоции по време на вашата работа или хоби!
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Радиоуправляемата лодка за захранка 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30364/lodka-za-zahranka

детоксикатори, Квантов анализатор, Масажна седалка, Целутрон
МираМаркет”, постига най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки.
Ние предлагаме различни продукти:детоксикатори, Квантов анализатор, Масажна седалка, Целутрон,
Вибро плейт, лодки за захранка, Пейнт Зуум, вулканични камъни, Фриматор, Лазерен детоксикатор,
Йонизатори и Озонатори, Масажори, Терапевтични апарати ,Виброколан, РелаксТон, Лазерен епилатор,
Целулес, MANIPOL BODY,очен масажор,вибратон,Целулес,атнтирадар,парктроник,Апарат за отслабване,
виброколан ,масажор ,лазерен ,епилатор, магнитна бижутерия, Йонизатор Енергоспестяващо устройство,
Озонатор, парочистачка ,Ултразвукова пералня, магнитен декарбонизатор,сребърна вода,Неогард,
електронна цигара,Шпионска химикалка, микро слушалка,
Микрофон-подслушвател,Апарат за лазерно подмладяване и лифтинг,ЗОРБ,звездна лампа,
и много други уреди и съвременни технологии.
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30363/detoksikatori-kvantov-analizator-masajna-sedalka-celutron

йонизатори, Вибро плейт, детоксикатори и масажори, лазарен епилатор
Пазарувайте изгодно в ”БГ магазин”. Ние Ви предлагаме уреди за дома, Вашето здраве и красота или хоби –
йонизатори, Вибро плейт, детоксикатори и масажори, лазарен епилатор, риболовни пособия и много други.
За повече информация , посетете нашия сайт!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30362/yonizatori-vibro-pleyt-detoksikatori-i-masajori-lazaren-epilator

Продавам професионална маша за коса Elekom EK - 35
Продавам професионална маша за къдрене Elekom EK - 35
Машата е чисто нова
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Информация за машата. Хромирана част за навиване Ненагряващ се връх Светлина индикациия Диаметър:38мм
Вартящ се кабел Захранване: 220V/50Hz Максимална мощност: 30W
цена 10лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30361/prodavam-profesionalna-masha-za-kosa-elekom-ek---35

Къща за гости Лозана в к.к. Нареченски бани
Къща за гости „Лозана” –квартири и нощувки за желаещи да почиват в к.к. Нареченски бани (на 25 км от Асеновград,
посока Смолян).Самостоятелни санитарни възли, топла вода, хладилник, кабелна ТV във всяка от стаите! Цена: 20
лв/двойна стая със спалня. Заповядайте!
За контакти: 03342 2229, 0895 472621
www.lozana.hit.bg
lozana_house@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30360/kyshta-za-gosti-lozana-v-kk-narechenski-bani

Премахни целулита
Една прекрасна услуга ориентирана към елиминирането на целулита. Услугата съдържа в себе си няколко компонента.
Това, което ще получите е изготвяне на персонална диета, според вашите нужди. Изготвяне на личен тренировъчен план.
Отделно възможност за консултации за прием на хранителни добавки и продукти за отслабване. Хубавите неща обаче не
привършват до тук. Вие ще получите и ексклузивно намаление за редица антицелулитни процедури.
http://obiavidnes.com/obiava/30356/premahni-celulita

Продавам Силата Миу Миу с бг - българско аудио
Продавам оригинални дискове на Tokyo Mew Mew - Силата Миу Миу с бг - българско аудио, 5 диска. Идеално качество!!!
1 диск 5лв. всички заедно 5-те 20лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30354/prodavam-silata-miu-miu-s-bg---bylgarsko-audio

Бижута с кристали Сваровски
Търсите подарък за любим човек или просто допълвате стила си. Ние Ви предлагаме модни бижута и аксесоари с
кристали Сваровски. Удобно и лесно пазаруване без регистрация. Безплатна кутийка и клиентски сертификат. Доставка
с куриер до всяка точка на България. Специални отстъпки за търговци. http://www.stilnibijuta.com
http://obiavidnes.com/obiava/30346/bijuta-s-kristali-svarovski

Магазин за бижута и козметика
Търсите, но не го намирате. Елате в магазин pazaruvaibg. Ние ще ви залеем с бижута, продукти за здраве, продукти за
красота, и много други. Pazaruvaibg е онлайн магазин с неограничен капацитет. Вече не трябва да губите време в
търсене.
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/30345/magazin-za-bijuta-i-kozmetika

РЕМОНТ НА ХЛАДИЛНИЦИ И КЛИМАТИЦИ
БУРГАС ,ПОМОРИЕ,НЕСЕБЪР,СЛЪЧЕВ БРЯГ,СОЗОПОЛ,ПРИМОРСКО,ЦАРЕВО,КИТЕН.
На място, сервиз, гаранция
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-ремонт на хладилници
-ремонт на климатици
-ремонт на ледогенератори
-ремонт на хладилни ветрини
-ремонт на хладилни камери
-монтаж и профилактика на климатици
-Проверка за херметичност
За ЦЕНИ и др.информация WWW.EXPERTCLIMA.COM
0899 212 649 0888 212 632
http://obiavidnes.com/obiava/30339/remont-na-hladilnici-i-klimatici

Кутия 5.25" (13.34 cm) SATA
Кутия 5.25" (13.34 cm) SATA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/30332/kutiya-525-1334-cm-sata

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Покер зали
Време ви е да преоткриете покера? Измислили сме интернет сайт отреден изключителноза това. Поднасяме
специализиран онлайн покер магазин и сведения за покер зали.
http://obiavidnes.com/obiava/30314/poker-zali

21.5" (54.61 cm) Philips 221TE4LB TV Tuner
21.5" (54.61 cm) Philips 221TE4LB TV Tuner, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 HDMI, колонки, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/30301/215-5461-cm-philips-221te4lb-tv-tuner

23" (58.42 cm) Philips 231TE4LB TV Tuner
23" (58.42 cm) Philips 231TE4LB TV Tuner, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 HDMI, колонки, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/30298/23-5842-cm-philips-231te4lb-tv-tuner

HAMA M600
HAMA M600, оптична (800dpi), PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/30296/hama-m600

ПРОМОЦИИ ПРЕЗ АПРИЛ В Хотел „АКВАЯ” Велико Търново !
Уважаеми клиенти! Хотел „АКВАЯ”, разположен в центъра на Велико Търново, разположен непосредствено до
централния пазар на града, в близост до административни сгради и магазини, ви предлага СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ за настаняване през месец Април!
- При две поредни нощувки получавате подарък- ВЕЧЕРЯ;
- НОЩУВКА НА ПОЛОВИН ЦЕНА - при реализиране на две поредни нощувки, третата може да заплатите с 50%
отстъпка;
- ПОДАРЪК: НОЩУВКА - при реализиране на три поредни нощувки, може да ползвате четвърта- БЕЗПЛАТНО!
Забележка:
Офертите са в сила при настаняване на един или двама души по "цена рецепция" за всички видове стаи.
Промоциите НЕ МОГАТ да се използват едновременно и не важат за датите: 13,14,15 Април!
Заповядайте на почивка при нас за едно невероятно изживяване или направете бизнес посещението си в града по
приятно и спокойно.
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За контакти и запитвания: 0889 044 744, 062 519 200 или akvaya@abv.bg
Посетете и нашия сайт за повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/30294/promocii-prez-april-v-hotel-akvaya-veliko-tyrnovo-

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
ТИТАНОВ КОЛАН ЗА ОБЛЕГЧАВАНЕ НА БОЛКИТЕ
И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА!
Титановият колан отделя топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни.
Електрическите импулси и термо- пиезоелектрическия ефект възстановяват енергийните аниони.
Проникващите в тялото инфрачервени лъчи спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
Ползва се до 3 ч. дневно. Цвят: черен.
Противопоказания:
- при носене на пейсмейкъри;
- при бременни жени и деца;
- при алергии- след консултация с лекар.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай.
ЦЕНА: 48 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар Борово, павилион 12
(срещу супер Европа)
или по куриер до адрес за 6,50 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/30289/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
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GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30287/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Детективи,Детективска агенция-ФОКС-,Детективски услуги, Частен детектив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30286/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

циклене паркет-2.50лв.,боядисано дюшеме-3.90лв.,реди ламинат-2.00лв.,нов паркет-3.50лв. 0888
805765
-циклене паркет-2.50лв.,
циклене и лакиране две ръце-3.90лв.,с включен лак-5.50лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-7.90лв.,
-циклене боядисано дюшеме-3.90лв.,
циклене и лакиране две ръце-5.50лв.,с включен лак-7.50лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-9.90лв.,
-редене ламинат-2.00лв.,с монтаж на первази-3.00лв.,
-редене нов паркет-3.50лв.,с лепене за пода-4.50лв.,
-пренареждане стар паркет-4.50лв.,с лепене за пода-5.50лв.,
-лакиране трета ръка-1.50лв.,с включен лак-2.50лв.,
-разход на лепило за един квадрат-5.50лв.
0888 805765
http://obiavidnes.com/obiava/30284/ciklene-parket-250lvboyadisano-dyusheme-390lvredi-laminat-200lvnov-parket-

AVON набира представители и координатори за обл.Русе
Защо да Стана Представител на AVON
* Предлагаме възможности за печалба на хора с различни професии и социално положение.
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* Брошурата на AVON е нашата витрина. Чрез нашата специална маркетингова стратегия ние провокираме хората да
търсят нашите продукти.
* Ние обслужваме Клиентите си лично - нашите Представители отиват при тях, за да ги обслужат и консултират.
* Всички продукти на AVON са със 100% гаранция, която дава увереност за високото качество на продуктите, както на
Клиентите, така и на Представителите.
* Клиентите могат да купуват нашите продукти от дома или офиса си и така, в момента на продажба, те са
максимално улеснени.
* Представителите ни са обучени да имат специален подход към всеки Клиент.
*Представителите доставят нашите продукти директно на Клиента.
Присъединете се към най-голямата в света козметична компания за директни продажби и поставете началото на една
чудесна промяна в живота Ви!
Вие имате възможност да спестявате от месечния си бюджет за козметика, като купувате продукти с отстъпка или
да изградите Ваш бизнес като Лидер на екип.
Продуктите на AVON се продават директно на клиентите от Представители -наши независими бизнес партньори.
Представителите ни продават на свои колеги, приятели и роднини. Те печелят комисионни от поръчките си, като
продават продуктите на цените, посочени в брошурата, а те закупуват от AVON с определена отстъпка. Комисионната
се получава от разликата в цените. Повечето от нашите Представители са жени, на които AVON предлага възможност
да бъдат независими и сами да определят условията си на работа.
ЗАЩО ДА СТАНЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ?
Присъедини се към семейството от Представители на Avon, за да ползваш всички тези привилегии:
Спестявате! Поръчвате продукти, бижута и аксесоари с отстъпка до 25%
Получавате безплатно 17 различни Брошури на година
Без такса за регистрация
Пускате поръчка онлайн - www.avon.bg, по телефона или skype
Получавате продукти на кредит
Ползвате услуга „Доставка до дома”
Ползвате преференциалната такса за касови преводи към АVON - 1.00 лв в банките: ДСК, Уникредит Булбанк, Първа
Инвестиционна Банка
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЕ
Бонус програми
Програми с подаръци
Безплатни обучения и подкрепа с материали от компанията
Събития
Възможност да членувате в Топ клуб на Представителя и да получавате награди, признание, пътувания
КРАСОТА И НЕЗАВИСИМОСТ
AVON MasterCard
Ползвате специално създадената за Вас кредитна карта AVON Mastercardза да плащате своите поръчки към AVON
по-бързо и по-лесно чрез интернетсайта на AVON, без да се редите на опашки! Така удължавате реалното плащане по
поръчката Ви към AVON с гратисен период 50 дни и можетеда пуснете новата си поръчка веднага!
Възползвате се от специалната програма за лоялност и събирате бонус точки при всяко плащане с картата в
страната. Натрупаните бонус точки заменяте за ваучери за покупки в Avon.
Разполагате с допълнителни оборотни средства за бизнеса и ежедневието си, както и преференциални такси и лихви 13.8% годишна лихва за плащания към AVON и само 2 лв. месечна такса - които започвате да плащате от момента, в
който вече ползвате картата.
Получавате безплатна застраховка „Рак на гърдата”.
БЕЗПЛАТНИ РАЗГОВОРИ
AVON и GLOBUL
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Ползвате безплатни минути, за да говорите с всички абонати в групата на AVON в GLOBUL, както и с абонатите на
другите мобилни и фиксирани мрежи в страната.
Получавате изключително ниски цени на разговорите след изчерпване на безплатните минути.
Ще бъдете обслужени в специално избрани магазини на Германос.
Можете да се възползвате от възможността да си купите телефон по Ваш избор на преференциални цени.
Получавате много подаръци.
ПЪТУВАНИЯ
AVON пътува с Astral Holidays
Като Представител на AVON Вие, Вашето семейство и приятели пътувате в България и по Света, възползвайки се от
най-добрите оферти за почивки и полети.
Възползвате се от бързо и професионално обслужване с гарантирано качество на услугите.
Пътувате с най-модерните и комфортни автобуси, отсядате в проверени и качествени хотели.
Получавате приятни изненади.
http://obiavidnes.com/obiava/30283/avon-nabira-predstaviteli-i-koordinatori-za-oblruse

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto italiano”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30280/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по френски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 13.00 до 16.00ч. Работи се по системата „ECHO”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30279/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a1

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по португалски език А1/А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1/А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението
се провежда от понеделник до петък сутрин от 13.00 до 16.00ч. Работи се по системата „APRENDER PORTUGUES”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса:
4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30278/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-a1a2

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Италия. Работи се по системата „Qui Italia”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът ще се провежда всеки ден от 16.00 до 19.00. Начало
на курса: 28 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30277/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът ще се провежда всеки ден от 13.00
до 17.00 часа. Начало на курса: 7 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30276/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът ще се провежда всеки ден от 13.00
до 17.00. Начало на курса: 7 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30275/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Специалисти - инсталатори на фотоволтаични системи
Спешно набираме СПЕЦИАЛИСТИ - ИНСТАЛАТОРИ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ за работа във Франция за
инсталиране на Фотоволтаични покривни соларни системи и изграждане на Фотоволтаични електроцентрали и
подстанции.
Изисквания:
- Документ или квалификация за ЕЛ. ТЕХНИК, ЗАВАРЧИК, СТРУГАРО ФРЕЗИСТ, ДЪРВОДЕЛЕЦ В СТРОИТЕЛСТВОТО
или опит изграждане
на фотоволтаични системи или конструкции за тях на покрив или на земя.
- Стаж и опит на позицията
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- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/30274/specialisti---instalatori-na-fotovoltaichni-sistemi

Осветителни тела
Магазин за осветителни тела - официален вносител на осветителни тела с марки Esto (Австрия), Nino (Германия) и
Searchlight (Англия), както луни и трансформатори с търговска марка Coup light. Улично Led осветление, соларни панели
и контролери.
http://obiavidnes.com/obiava/30270/osvetitelni-tela

2-стаен апартамент, 70м2, обзаведен, просторен, до Новотела
Напълно обзаведен 2-стаен апартамент в 10-годишна кооперация до Новотела. Разпределението е следното: хол с
кухненски бокс, голяма спалня, баня, отделно WC и 2 тераси. НАЕМ: 380 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65
Ваня Иванова.
http://obiavidnes.com/obiava/30269/2-staen-apartament-70m2-obzaveden-prostoren-do-novotela

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Септември.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/30268/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30267/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/30266/lipovon

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30265/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

СБР БАНКЯ АД
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Целогодишна профилактика и рехабилитация. Болницата предлага
доплерова сонография, ехокардиография, електромиография, холтери,
функционална диагностика, клинична лаборатория.
http://obiavidnes.com/obiava/30263/sbr-bankya-ad

Лъчисто отопление с мраморни панели
Мраморните MR панели са уникални продукти, които съчетават в себе си ефикасността на радиантното отопление и
естествената красота на мрамора. Тези висококачествени продукти са предназначени главно за отопление на модерни и
стилни помещения, в които е наблегнато
върху изчистения дизайн, ефективността и функционалността.
Отоплителните панели предават топлината основно, като я излъчват, по този начин хората и предметите биват
загрявани директно, а затоплянето на въздуха е вторичен ефект. Това прави системата много по-ефективна, тъй като
постигането на комфортна среда става на много по-ниска температура на въздуха и за много кратък период от време.
Отоплителните панели се произвеждат в пет вида мраморен камък, Кавала, Волакас, Янина, Роса, Верия зелен, с
мощности от 300 W до 1200 W. За допълнителна информация може да ни намерите на адрес www.ecofloor-bg.com и
http://www.facebook.com/pages/Ecofloor-Bulgaria-EOOD/188930609183
http://obiavidnes.com/obiava/30259/lychisto-otoplenie-s-mramorni-paneli

Подаръчен комплект за 33.60лв -Минерална пудра и фон дьо тен FM MAKE UP
РЕДОВНА ЦЕНА НА КОМПЛЕКТА :42.00ЛВ А ВИЕ МОЖЕ ДАГО ИМАТЕ С ОТСТЪПКА -20% НА ЦЕНА -33.60ЛВ
MINERAL POWDER
Минерална пудра
» Идеално подбраните пигменти придават на лицето тъмен оттенък, създавайки ефект на естествен загар

» блестящият прашец деликатно озарява кожата и гарантира идеален завършек на грима

» копринена консистенция

» пресована

» за всеки тип кожа

» с пухче и огледалце в кутийката

» грамаж: 8 g
СУПЕР МОДЕРЕН ФОН ДЬО ТЕН COVERING EFFECT / ПОКРИВАЩ ЕФЕКТ advanced foundation
усъвършенствана формула от типа “вода в силикон” » идеално подбраното съчетание от полимери и покрити с
микроскопичен слой силиконови пигменти гарантира отлично покритие » силиконовите частици оставят върху кожата
чувство за кадифена гладкост » съчетание от хидратиращи и подхранващи кожата субстанции » лесно се разнася (без
“маска ефект”) » съдържа антиоксиданти (предпазващи чувствителната кожа на лицето от вредното действие на
свободните радикали) и UV- филтър » за всеки тип кожа » елегантна, стъклена бутилка с практичен дозатор » обем: 30
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Фон дьо тенът е особено подходящ за мазен и смесен тип кожа, защото покритите със силикон частици пигмент са
издръжливи на действието на потта и себума.

Избери перфектния за своята кожа цвят на фон дьо тена. Важно е добре да се съчетава и с цвета на кожата на шията
Ти. Върху добре почистена и хидратирана предварително кожа на лицето, нанеси малко количество фон дьо тен
съответно на челото, брадичката, носа и скулите. Разнеси добре по цялото лице с движения от средата към страните.
Не нанасяй върху деликатната кожа под очите. Ако е необходимо нанеси малко количество фон дьо тен и върху шията.
Накрая попий излишния фон дьо тен, събрал се между веждите.
SKYPE-hyuliya2
http://obiavidnes.com/obiava/30258/podarychen-komplekt-za-3360lv--mineralna-pudra-i-fon-dyo-ten-fm-make-up

Продавам части за Мерцедес VITO VIANO FUN 3.5
Продавам части за Мерцедес - Vito / Viano - 2006 г. врати, пневматично окачване, автом. скоростна кутия, 3. 5 бензинов
двигател, кардан и заден диференциал, задна броня, стопове, задна седалка - легло, алум. джанти и др. Има доста здрави
неща, които не са описани и снимани в офертата. За по - вече информация, моля звънете на телефон 0895665399.
http://obiavidnes.com/obiava/30257/prodavam-chasti-za--mercedes--vito-viano--fun--35

Шпакловки и замазки
Шпакловки и замазки
Шпакловане на тавани и стени.
Шпакловане на гипсокартон.
Шпакловка с китколор и шкурене.
Бояджийски корекции.
Направа на циментови замазки от 2-10 см.
Направа на замазки с армировка.
Полагане на саморазливни подови замазки.
Отливане на плочи,постаменти,фундаменти,стъпки.
Полагане на мазилки.
Изработка на стуко венециано и други декоративни мазилки.
Полагане на мазилки върху топлоизолация.
Нанасяне на драскани,лъскави и силиконови структури.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30255/shpaklovki-i-zamazki

Строителство и ремонтни дейности
Строителство и ремонтни дейности
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Строителство на еднофамилни къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30254/stroitelstvo-i-remontni-deynosti

Строителство и ремонтни дейности
Строителство и ремонтни дейности
Строителство на еднофамилни къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30253/stroitelstvo-i-remontni-deynosti

Плочки и камък
Плочки и камък
Поставяне на фаянс в бани,тоалетни и кухни.
Поставяне на подов теракот и гранитогрес.
Лепене на фризове и пана.
Поставяне на гранит и мрамор.
Поставяне и облицовка с камъни.
Лепене на цокли,первази,парапети.
Подреждане по изисквания или идеен проект на клиента.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com

Страница 14/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.04.2012

e-mail: darinell@abv.bg
skype - darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30252/plochki-i-kamyk

Гипсокартон и апликации
Гипсокартон и апликации
Преградни стени,предстенни обшивки,лепене.
Окачени фигуративни и равни тавани.
Скрито осветление и рафтове.
Сводове,овали и наклони.
Декоративни прегради и апликации.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype - darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30251/gipsokarton-i-aplikacii

Ремонти до ключ
Ремонти до ключ
Преградни стени,предстенни общивки,окачени тавани.
Лепене на тапети.
Боядисване с интериорни бои.
Нанасяне на замазки,мазилки,шпакловки.
Електро услуги - изграждане и поддръжка.
Цялостни ВиК услуги.
Зидария с Ytong и тухли.
Обръщане на дограма.
Залепване на теракот,гранитогрес,фаянс.
Приобщаване на балкони.
Изграждне на покриви и навеси за тераси,веранди и балкони.
Строителство на еднофамилни къщи.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30250/remonti-do-klyuch

Течен тапет – екологичен и декоративен на супер цена
Течен тапет – екологичен и декоративен на супер цена
Екологично чист продукт,който не съдържа вредни и токсични примеси.
Течния тапет е отличен термоизолатор.
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Устойчивоста на студ е още един плюс.
Важно качество е неговата хигроскопичност.
Нанася се лесно.Пести време и пари при бъдещи ремонти.
Голямо разнообразие от цветове.Възможност да развихрите фантазията си цветно.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30249/techen-tapet--ekologichen-i-dekorativen-na-super-cena

Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Намаление от 50% http://www.topkupon.com/deal/33
Къртене, чистене и извозване, което включва демонтаж на старо оборудване без бойлер и радиатори ако има такива.
При желание от страна на клиента
се извършват и допълнителните услуги свързан с бойлер или радиатори срещу допълнително уговаряне на цена.
Изграждане на ВиК част подмяна до 15 точки, като това не включва щрангове/вертикални и хоризонтални/,
както и подмяна на водомери.
Изграждане на частична ел. инсталация за осветление на окачен таван.
Частично изравняване на стени и подове
Лепене на подови и стенни плочки
Нанасяне на течна хидроизолация и грунд
Лепене на подови и стенни плочки.
Поставяне на фризови плочки.
Монтаж на обрудване и аксесоари
Доставка на необходими материали,санитарен фаянс,теракот/в основни цветове/,санитарно оборудване,
аксесоари и други необходими.
Фугиране и силикониране.
Окачен тавани с осветление –с луна на всеки квадратен метър с инсталацията или таван с шпакловка и латекс.
Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд, хидроизолация, гипсокартон,
профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони, монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни
цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/30247/cyalosten-remont-na-bani-s-otstypka-ot-50

бързи дребни дърводелски поправки по домовете
Ремонт и монтаж на мебели.Смяна на панти на вратички.Монтаж на врати,первази.Скъсяване на врати.Поправка на
разбити врати.Смяна на брави.Прогонка и уплътняване на врати и прозорци.Укрепване на нестабилни маси и
столове.Освежаване на стари мебели.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/30244/byrzi-drebni-dyrvodelski-popravki-po-domovete
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4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec C400 Candy Series, червена
http://obiavidnes.com/obiava/30241/4gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Emtec C400 Candy Series, черна
http://obiavidnes.com/obiava/30238/8gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Emtec C400 Candy Series, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/30235/16gb-usb-flash

Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца,Мездра,Хайредин,Роман купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/30227/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Нови и употребявани автомобили внос от САЩ!!
Нови и употребявани автомобили внос от САЩ!!
За контакти:
http://www.harmonycorporation.com/auto
0899/531199
0898/435962
град: Шумен
http://obiavidnes.com/obiava/30226/novi-i-upotrebyavani-avtomobili-vnos-ot-sasht

Искате да спрете вредния навик на тютюнопушенето, искате да имате електронна цигара?
Ние сме вашето решение при това БЕЗПЛАТНО.
Повече подробности може да намерите в нашия онлайн магазин: www.magazincheto.info
Предлагаме Ви над 30 модела електронни цигари на атрактивни цени. Както и подходящи аксесоари и консумативи.
Заповядайте
http://obiavidnes.com/obiava/30220/iskate-da-sprete-vredniya-navik-na-tyutyunopusheneto-iskate-da-imate-elektronna-cig

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ;WEB DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO CAD,
3DS STUDIO MAX, ARHI CAD
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Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове за Начална компютърна грамотност1,2, графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн),
векторни и растерни програми: Auto CAD двумерно и тримерно чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw,
Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash, DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects,
Access, Word и Excel за напреднали и други.
. програми изключително необходими , както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултански услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно
удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30217/kompyutyrna-gramotnostweb-design-corel-draw-photoshop-auto-cad-3ds-studio-ma

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30216/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30215/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

НЕ се ЧУДЕТЕ,а на ЕЗИКОВИ или КОМПЮТЪРНИ курсове СЕ запишете!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Стара Загора Ви предлага възможност за индивидуално обучение
по Ваш график- Английски, Немски, Италиански, Испански, Френски , Гръцки Чешки , Полски , Руски , Румънски , Сръбски,
Датски език и още Турски, Норвежки , Холандски, Китайски или Японски език./в група-дневен,вечерен или съботно/неделен
курс;Индивидуално и Фирмено обучение.
Компютърни курсове по Начална компютърна грамотност1,2,WEB DESIGN , COREL DRAW , PHOTOSHOP , AUTO CAD ,
3ds STUDIO MAX , ARHI CAD.
МАЛКИ ГРУПИ!ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!ТЕСТ!УДОСТОВЕРЕНИЕ!
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30213/ne-se-chudetea-na-ezikovi-ili--kompyutyrni-kursove-se-zapishete

Triumph Soho - нов бански от две части 75Б
Triumph
Soho - нов бански от две части 75Б

Доставка с
Еконт - 3 лева

Основните
цветове са лилаво и сиво.

Материята е
много качествена, долницата в предната си част и горницата са с тънка подплата
за да не прозира.
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Долницата е
бикина, с хигиенично парче е .

Нов с
етикети.

Размер 75B

Долницата е
S/M.

Top fashion
designs, new glossy and metallic materials, trendy colors – pure fashion in
every detail.
http://obiavidnes.com/obiava/30212/triumph-soho---nov-banski-ot-dve-chasti-75b

Нов естествена кожа сандали Next
http://shop.euro-woman.net/product.php?id_product=37
Сандалите са нови, изключително качествени, изработени от естествена кожа в розово.
Отзад на каишката са с вътрешен ластик, за да стои добре на крака.

Марка NEXT
Размер по английската номерация 4, но са умалени и отговарят на български номер - 36 1/2.
Стелка - 23,5 см. , ток - 8 см,

Изключително стилни с комфорна стелка и с допълнително омекотяване.
http://obiavidnes.com/obiava/30211/nov-estestvena-koja-sandali-next

продавам фреза
продавам фреза - полска FWA32-автоматична скоростна кутия-механично куплиране на оборотите на шпиндела и
подаванията на x,y,z-надлъжно окрайчване на детайлите със дължина деветстотин милиметра-отлично
състояние-работеща-оборудвана-две въртящи маси със делителен апарат-цена три хиляди и петстотин
лева-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/30210/prodavam-freza

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи
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Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30209/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-София
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30208/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-sofiya

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30207/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30206/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

Семинар по InSighting интензивно дишане (IBI) в Инсайтинг Център за Психотерапия и
личностно развитие
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ НА ЛИЧНОСТТА
Програмата на семинара включва:
ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ
• Общо въведение в Инсайтинг интензивното дишане (IBI) – крайъгълният камък на InSighting практиките.
• Основни принципи за провеждане на успешна сесия чрез Инсайтинг интензивно дишане (сеанс чрез пневмокатарзис).
• Ролята на ситъра (провеждащия сеанса) и инструкторите при интензивното дишане.
• Седемте основни принципи за провеждане на оптималната сесия по IBI - липса на очакване; правилно дишане;
наблюдателно осъзнаване; тотално приемане; цялостна интеграция; състояние на безметежност; свободата да бъдеш.
• Основни психични феномени и психосоматични явления, съпътстващи интензивното дишане.
• Същност на Инсайтинг интензивното дишане (начин на изпълнение, продължителност, подпомагане и интеграция).
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• Практикуване на дихателната техника в групи (по 1 сеанс всеки от дните на семинара за всеки участник).
• Обсъждане на личния опит от проведените сеанси, въпроси, общи дискусии.

Къде: гр.София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" 45, офис Е2, "Инсайтинг център за развитие потенциала на
личността"
При кого: Дългогодишни и утвърдени инструктори по пневмокатарзис, основоположници на семинарите по Инсайтинг
интензивно дишане (IBI) и основатели на метода за развитие на потенциала на личността InSighting.
За кого: За тези, които са здрави и щастливи IBI ще задълбочи тяхната осъзнатост и вътрешен духовен опит; за хората
с емоционални и физически проблеми може да помогне да ги разрешат; за интересуващите се е необходимото начало за
изучаването и прилагането на терапията чрез дишане; а за всички ще бъде първата или поредна стъпка в приключението
на себеоткриването, ефективната промяна и позволяване на невъзможното да се случи в живота им.
Какво е необходимо: Свободни дрехи, позволяващи продължително пълно дишане, постелка за под и лека завивка.
http://obiavidnes.com/obiava/30205/seminar-po-insighting-intenzivno-dishane-ibi-v-insayting-centyr-za-psihoterapiya

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез термалния си ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
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СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/30203/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! В удобно за вас
време и място! Отстъпки ! Езиково обучение на над десет езика! Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Всички учебни материали са предоставени от
нас.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и
интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при
разговор. Прилагат се и междинни тестове, които помагат както на преподавателя така и на курсиста да наблегнат на
по-трудните за тях части. Преминаването на всяко ниво дава възможност за сертифициране по стандартите
определени от Европейската езикова рамка. Легитимно удостоверение съгласно МОН! Нашият подход предвижда
езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното внимание,
необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви представят не
само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на курсистите в
учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за неусетното
усвояване на новия език. ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30201/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

АРАБСКИ,ГРЪЦКИ,ЯПОНСКИ,КИТАЙСКИ-Знанието е щит на разума!
При нас със сигурност ще получите повече от един езиков курс, защото ние имаме за цел не само да ви научим, а и да ви
вдъхнем обич към езика, който изучавате!
ЗАЩОТО С НАС Е ПО-ЛЕСНО!!!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30199/arabskigryckiyaponskikitayski-znanieto-e-shtit-na-razuma

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ ЗА ДЕЦА
Искате ли детето ви да расте стройно и красиво с усет към стойностното?Балетна школа "РЕВЕРАНС" приветства с
добре дошли всички деца на възраст от 4 до 7 годинки за начинаеща група по класически балет.Репетициите се
провеждат вторник и четвъртък от 17:15 часа в Хуманитарна гимназия и събота и неделя от 10:00 часа в танцовата
зала на Технически унивеситет-Варна.Грация,финес,изящество, здраво и хармонично тяло и самодисциплина са само част
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от качествата, които ще развият вашите деца изучавайки това прекрасно изкуство.Очакват ви много емоции и
незабравими моменти!
http://obiavidnes.com/obiava/30198/klasicheski-balet-za-deca

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ ЗА ДЕЦА
Искате ли детето ви да расте стройно и красиво с усет към стойностното?Балетна школа "РЕВЕРАНС" приветства с
добре дошли всички деца на възраст от 4 до 7 годинки за начинаеща група по класически балет.Репетициите се
провеждат вторник и четвъртък от 17:15 часа в Хуманитарна гимназия и събота и неделя от 10:00 часа в танцовата
зала на Технически унивеситет-Варна.Грация,финес,изящество, здраво и хармонично тяло и самодисциплина са само част
от качествата, които ще развият вашите деца изучавайки това прекрасно изкуство.Очакват ви много емоции и
незабравими моменти!
http://obiavidnes.com/obiava/30197/klasicheski-balet-za-deca

Индивидуални обучения по Английски,Немски,Испански,Гръцки,Френски и др.
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано индивидуално обучение по Английски, Немски или
Италиански език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски,
Немски, Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски. С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна
база. Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика.Индивидуално обучение-организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30196/individualni-obucheniya-po-angliyskinemskiispanskigryckifrenski-i-dr

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30191/lodka-za-zahranka

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30190/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30189/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
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загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30188/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30187/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
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4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30186/parochistachka-stiym-mop-x5

Изкупувам всякакви коли за скрап или за части
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/30182/izkupuvam-vsyakakvi-koli-za-skrap-ili-za-chasti

15.6" (39.62 cm) ACER TM5360G-B816G75Mnsk
15.6" (39.62 cm) ACER TM5360G-B816G75Mnsk, сив, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M
1GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/30181/156-3962-cm-acer-tm5360g-b816g75mnsk

GF GTX 680
GF GTX 680, 2GB Gigabyte N680D5-2GD-B, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, DisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/30178/gf-gtx-680

AMD 7850
AMD 7850, 2GB, Gigabyte R785OC-2GD, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/30174/amd-7850

AMD 7870
AMD 7870, 2GB, Gigabyte R787OC-2GD, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/30172/amd-7870

Gamepad Logitech Rumble Gamepad F510
Gamepad Logitech Rumble Gamepad F510, вибрация, USB
http://obiavidnes.com/obiava/30170/gamepad-logitech-rumble-gamepad-f510

Квартира в Поморие,лято 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
Цени : до 30 юни и след 25 август – 10 лв. нощувка ,
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от 1.07. до 25 август-12 лв. нощувка ,
деца - с намаление или безплатно
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/30161/kvartira-v-pomorielyato-2012

Tag Heuer Grand CARRERA Calibre 36 - НОВ автоматичен мъжки часовник със силиконова
верижка
* Снимките са реални и са правени от нас.
* Получавате това, което виждате на снимките
* Цена: 279лв. - 99лв.
* Уникален нов автоматичен самонавиващ се мъжки часовник Tag Heuer Grand Carrera Rs 36 със силиконова верижка
* Часовникът показва и дата която се сменя автоматично всеки ден
* Tachymetre
* Caliper Chronograph
* Swiss made since 1860
* Certified Chronometer
* Изключително високо качество на изработка - реплика на Tag Heuer клас: ААА
* Швейцарски автоматичен самонавиващ се механизъм - часовникът се навива по време на носенето, няма нужда да го
навивате ръчно.
* Анти-алергична медицинска дишаща ароматизирана силиконова каишка с всички оригинални емблеми на Tah Heuer
* Традиционно закопчаване с катарама
* Въртящ се базел
* Вътрешният ринг се върти чрез бутона в горната лява страна на часовника
* Прецизно движение
* Изискан дизайн
* Фосфорно покритие върху стрелките - светят през ноща
* Специално минерално анти-рефлексно стъкло, изключително устойчив на надрасквания
* Водоустойчив при ежедневна употреба, обаче не препоръчваме да плувате или да се къпете с часовника
* Всички стрелки и бутони са активни и функциониращи
* Корпуса е от неръждаема стомана с 316L PVD покритие
* Часовника идва с фабрична опаковка, чисто нов. Опаковките са премахнати само за снимките. Часовника няма
абсолютно никакви забележки
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* Металната кутийка е подарък към часовника
* Доставката се осъществява чрез Еконт с наложен платеж за 24ч. с включена опция за преглед и тест на часовника
преди заплащане. Цена на доставка до офис на Еконт - 4,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/30155/tag-heuer-grand-carrera-calibre-36---nov-avtomatichen-myjki-chasovnik-sys-silikono

циклене паркет-3.00лв.,циклене
паркет-3.50лв. 0888805765

боядисано

дюшеме-4.50лв.,редене

ламинат-2.00лв.,нов

циклене на паркет-3.00лв.,
циклене и лакиране две ръце-4.00лв,с включен лак-6.00лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-8.50лв.,
циклене боядисано дюшеме-4.50лв.,
циклене и лакиране две ръце-6.00лв.,с включен лак-8.00лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-10.50лв.,
редене нов паркет-3.50лв.,пренареждане стар паркет-4.50лв.,
лепене за пода-1.00лв.
редене ламинат-2.00лв.,с монтиране на первази-3.00лв.
0888 805765
http://obiavidnes.com/obiava/30152/ciklene-parket-300lvciklene-boyadisano-dyusheme-450lvredene-laminat-200lvn

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/30151/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

MP3 Transmitter FM-18A
MP3 Transmitter FM-18A, USB & SD/MicroSD Card поддръжка, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/30148/mp3-transmitter-fm-18a

Денонощна Еротична линия - 090 36 30 19 вътр. 110
Аз съм сладкото изкушение за твоето забавление, обади се!!!090 36 30 19 вътр. 110 (0,96 лв.), за SKYPE изпрати СМС с
текст 110 SKYPE на номер 191919 (1,20лв.) - CEX.FREE.BG
http://obiavidnes.com/obiava/30142/denonoshtna-erotichna-liniya---090-36-30-19-vytr-110

МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Спешно набираме МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ за работа във Франция за инсталиране на
Фотоволтаични покривни соларни системи и изграждане на Фотоволтаични електроцентрали и подстанции.
Изисквания:

Страница 30/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.04.2012

- Квалификация за ЗАВАРЧИК, СТРУГАРО - ФРЕЗИСТ или с ОПИТ В ПОКРИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО
- Стаж и опит на позицията
- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
http://obiavidnes.com/obiava/30141/montajnici-na-metalni-konstrukcii

ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ
Спешно набираме ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ за работа във Франция за инсталиране на Фотоволтаични покривни соларни
системи и изграждане на Фотоволтаични електроцентрали и подстанции.
Изисквания:
- Документ или квалификация за „ЕЛ. ТЕХНИК”
- Стаж и опит на позицията
- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
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- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/30140/el-tehnici-s-opit

ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ
Спешно набираме ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ за работа във Франция за инсталиране на Фотоволтаични покривни соларни
системи и изграждане на Фотоволтаични електроцентрали и подстанции.
Изисквания:
- Документ или квалификация за „ЕЛ. ТЕХНИК”
- Стаж и опит на позицията
- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/30139/el-tehnici-s-opit

ръчно изплетени
Производство и търговия на ръчно изплетени блузи, топ, бански, шалове, шапки и др.

Страница 32/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.04.2012

http://obiavidnes.com/obiava/30138/rychno-izpleteni

Шофьорски курс 350лв.
350 лв - КУРС ЗА ШОФЬОРИ категория “ В “ - Експресни. Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели с
опит и ОТЛИЧНИ автомобили. Теория се провеждат в лицензиран учебен кабинет в самия център на София. Центъра
работи с най-успешната програма на обучение на Български автомобилен съюз. Разсрочено плащане. - 0889725400, 02 441
4402
http://obiavidnes.com/obiava/30134/shofyorski-kurs-350lv

ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез термалния си ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
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albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/30131/titanov-kolan-s-toplinno-vyzdeystvieoblegchava-bolkite-i-povishava-imuniteta

Алфа Куолити България ЕООД
Alpha Quality Bulgaria обучава управители, мениджърски екипи и специалисти по основен и висш мениджмънт.
Алфа Куолити България – проектира, въвежда и подготвя сертификати на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 28000, ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, ISO 13485, SA 8000, ISO 50001, IFS,
BRC и други.
http://obiavidnes.com/obiava/30125/alfa--kuoliti--bylgariya--eood

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30121/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30120/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детектив СтелтДетективс Частни детективи
Детективско бюро – Стелт Детективс предлага детективски услуги на територията на цялата страна.
Основната ни дейност е да откриваме и предоставяме информацията от която имате нужда.Без значение дали става на
въпрос за личният Ви живот или бизнесът Ви ние можем да Ви предоставим информация която да отговори на Вашите
въпроси като „Изневерява ли ми?” , „Как да намеря изгубен контакт” , „Изчезнало/укриващо се лице къде се намира?” ,
„Кой краде от фирмата?” и други.
Посетете нашият сайт за повече информация за предлаганите от нас услуги, както и за безплатна консултация:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/30101/detektiv-steltdetektivs-chastni-detektivi

Зарядно за лаптоп Compaq
Трябва ви зарядно за лаптоп Acer значи сте на правилната връзка.Shop.adminbg.net ви предоставя зарядни за лаптоп за
най-разпространените модели!За ваше улеснение ще намерите онлайн чат
http://obiavidnes.com/obiava/30093/zaryadno-za-laptop-compaq

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
260 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
http://obiavidnes.com/obiava/30092/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате

Страница 35/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.04.2012

от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30091/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/30090/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).

Страница 36/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.04.2012

ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30089/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по испански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30087/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-a1

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto italiano”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30086/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по френски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 13.00 до 16.00ч. Работи се по системата „ECHO”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 4 юни.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30085/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a1

Счетоводна къща Арника предупреждава!
СКА 2004 напомня, че днес, 02.04.2012 е последния срок за подмяна на касовите апарати. Според наредба № Н-18 ОТ
13.12.2006 Г., изм. ДВ. бр.49 от 29.06.2010 и изм. и допълнение на наредба № Н-18 ОТ 2006 г., обн. ДВ. бр.48 от
24.06.2011г., всяко фискално устройство трябва да има изградена дистанционна връзка със сървър на НАП.
Счетоводна къща Арника Ви предупреждава, че всеки търговец, чието фискално устройство няма дистанционна връзка
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със сървърите на НАП може да бъде глобен с до 10 000 лв. и едновременно с това обектът да бъде запечатан. За повече
информация посетете http://arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30083/schetovodna-kyshta-arnika-preduprejdava

Тристаен aпартамент в Пловдив - 320 лева
Тристаен aпартамент в Тракия до Мебелна къща. Състои се от Две спални, Хол, кухня, коридор, баня с перално,
тоалетна,тераса. Обзаведен, печка, хладилник,пералня, секция, хол.гарнитура, гардероби, наем;320 лева,
032/620815,0878/620815
http://obiavidnes.com/obiava/30081/tristaen-apartament-v-plovdiv---320-leva

Боксониера под наем в Пловдив - 180лв
Боксониера под наем в Пловдив. ЖК "Тракия" в района на пазара, Обзаведена.Добро състояние, PVC, Цена:180лв,
032/620815, 0878/620815
http://obiavidnes.com/obiava/30080/boksoniera-pod-naem-v-plovdiv---180lv

НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез термалния си ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
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ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/30079/novo-hit-za-pyrvi-pyt-u-nas--titanov-kolantitanov-kolan-s-toplinno-vyzdeystv

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30076/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30075/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

www.floratea.net - Доставки на цветя за Цветница
За празника на цветята подарете една различна емоция, под формата на красив, пролетен букет на любимите си хора.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за Цветница.
http://obiavidnes.com/obiava/30069/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-cvetnica

Хавлии гр.Сливен
Хавлии гр.Сливен
Фирма СТЕПБОЛ-ЕООД предлага
Хавлиени кърпи следните размери:
30/50см , 50/100см , 70/140см , 100/150см .
Различни цветове и десени.
Бели хавлии за хотели , спа центрове , хижи , почивни бази , и др.
Едноцветни хавлии различни цветове и размери.
Продажби на едро и дребно.
Справки и поръчки на тел:
GLOBUL - 0897878549
M-TEL - 0886342679
VIVACOM - 0878944502
skype: stepbol-sliven
www.stepbol.dir.bg
e-mail-stepbol@abv.bg
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
Цена за доставка до офис на куриера 5лв.
до Ваш адрес служебен или домашен 7лв.
За поръчки над 100 лв
до офис на ЕКОНТ-ЕКСПРЕС
ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА.
ЗАПЛАЩАТЕ САМО СТОЙНОСТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА.
http://obiavidnes.com/obiava/30067/havlii-grsliven

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/30066/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30063/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30062/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Игри с коли и мотори
Имате нужда от igri s koli ? Можете да намерите информация за игри с коли за двама . Заповядайте на нашия сайт за
игри с коли .
http://obiavidnes.com/obiava/30051/igri-s-koli-i-motori
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30041/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30040/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30039/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Почивка на море - Вила Жани Ахтопол / Ahtopol
Почивка на море - Вила Жани Ахтопол / Ahtopol
Вила Жани предлага отлични условия за вашата незабравима почивка в Ахтопол. Самостоятелни стаи с баня, климатик,
хладилник, TV и интернет.
Вила ЖАНИ се намира на тиха и спокойна пресечка на главната улица, между пристанището и плажа в центъра на град
Ахтопол. / Ahtopol /
www.ahtopol-hotelikvartiri.com
За информация и резервации:
"Вила ЖАНИ" Ахтопол
гр. Ахтопол, ул. Яна №8
GSM: +359 889682889
GSM: +359 897377151
тел.: +359 590 62647
http://www.ahtopol-hotelikvartiri.com/
http://www.bg-ahtopol.com
http://obiavidnes.com/obiava/30038/pochivka-na-more---vila-jani-ahtopol--ahtopol

китайски фенери
Цени:
5 фенера - 4,90 лв. за 1бр. ; 10 фенера - 3,90лв. за 1бр. ; 15 фенера - 3,80лв. за 1бр.
20 фенера - 3,70лв. за 1бр. ; 25 фенера - 3,60лв. за 1бр. ; 40 фенера - 3,55лв. за 1бр.
50 фенера - 3,50лв. за 1бр. ; 60 фенера - 3,45лв. за 1бр. ; 100 фенера- 3,40лв. за 1бр.
поръчай тук:http://xn----itbbamdpu2aoy1d6d.com/
http://obiavidnes.com/obiava/30036/kitayski-feneri
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Светещи гривни
поръчай
тук:
http://xn----8sblodh4afcnz8bzc.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=48&category_id=7&
option=com_virtuemart&Itemid=1
Страхотни фосфорециращи гривни в ярки цветове за парти, купони, концерти
Те ще са супер ярки за 3 - 5 часа. След това, те ще започнат да избледняват, но могат да продължат да излъчват
някаква светлина в продължение на 12 часа.
Просто го разтърси и то ще светне.
Размер: 19.5cmX0.5cmX0.5cm.
http://obiavidnes.com/obiava/30035/sveteshti-grivni

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/30032/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Детски дрехи
Имате нужда от дрехи за деца ? Имате възможността да съберете сведения за бебешки дрехи . Елате на нашия
информационен сайт за детски и бебешки дрехи .
http://obiavidnes.com/obiava/30029/detski-drehi

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
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http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30028/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

Арт Нокти - портал за маникюр, педикюр и ноктопластика
Арт Нокти - портал за маникюр, педикюр и ноктопластика. Тук може да намерите множество статии посветени за
маникюр, педикюр, ноктопластика с гел, акрил и удължители. Също така може да намерите и уроци за декоративен
маникюр и декоративна ноктопластика. Може да пуснете обява ако търсите или предлагате работа в сферата на
красотата. www.artnokti.com
http://obiavidnes.com/obiava/30026/art-nokti---portal-za-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Бижута с кристали Сваровски
Имате ли потребност да си поръчате бижута с кристали Сваровски на ниски цени? Разполагаме с голям избор от
висулки обици медальони колиета гривни пръстени от бижута с кристали Сваровски! Ние предоставяме кристали
директно производителя за България!
http://obiavidnes.com/obiava/30023/bijuta-s-kristali-svarovski

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/30022/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

Релаксиращ и Антицелулитен Масажор “MANIPOL BODY”
РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР “MANIPOL BODY”
Основни функции:
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
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- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута. Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните
мазнини. Масажът подобрява кръвообръщението и подмладява кожата.
- Вашият гръб вече няма да бъде схванат, а напълно релаксиран
- Повече няма да чувствате неприятна болка в раменете и врата
- Подпомага възстановяването на мускулите след преумора
- Кожата ви ще бъде свежа и мека отново
- Ще се отървете от сухата и твърда кожа на петите
Стимулира кръвообръщението и освежава изморените мускули.
Продуктът е сертифициран с СЕ и RoHS
Работи с електрическо захранване 220V
http://obiavidnes.com/obiava/30021/relaksirasht-i-anticeluliten-masajor-manipol-body

Цени на блузи
Погледнете нашия информационен сайт за блузи за жени . Желаете блузи и ризи ? Предлагаме ви да намерите сведения за
блузи и ризи на нашия интернет сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/30019/ceni-na-bluzi

На море в Ахтопол 2012 г. Само Юни 8 лв. на легло в самостоятелни стаи с хладилник, WC, TV и
Интернет.
На море в Ахтопол 2012 г.
Само Юни 8 лв. на легло в самостоятелни стаи с хладилник, WC, TV и Интернет.
Къща за почивка "Зеленика" предлага едни от най-добрите условия на достъпна цена, за отдих в гр. Ахтопол. Къщата се
намира на тиха пресечка в близост до плажа и центъра на Ахтопол.
Всяка стая е самостоятелна и има:
баня
балкон
хладилник
телевизор с кабелна
INTERNET връзка
За повече информация посетете сайта
http://www.zelenika.hit.bg/
Ако ви интересува нещо, ако имате въпроси.
Не се колебайте и се обадете на
тел. 0888 389862
http://obiavidnes.com/obiava/30018/na-more-v-ahtopol-2012-g-samo-yuni-8-lv-na-leglo-v-samostoyatelni-stai-s-hladiln

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
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При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/30013/lipovon

Халати за баня-stepbol
Халати за баня-stepbol
Предлага ме Ви халати за баня , хавлиени кърпи , и плажни кърпи.
Мъжки халати за баня, дамски халати за баня,детски халати за баня,хавлиени кърпи, бели и цветни.
Хавлиените изделия които предлагаме се отличават с мекота и попиващи много бързо водата от Вашето тяло.
Заплащане и доставка
• Заплащане при доставката на продукта - наложен платеж
• Сумата на доставката е за сметка на купувача
• Доставката е с Еконт
• Доставката се извършва в рамките на 2 работни дни
За повече информация или поръчки Ви очакваме на тел:
Гр.Сливен
Ул.Ген.Драгомиров№15
/ магазин за ел.одеяла и халати за баня /
GLOBUL – 089 /7878549
M-TEL - 088 /6342679
VIVACOM – 087 /8944502
skype: stepbol-sliven
www.halati.dir.bg
e-mail-stepbol@abv.bg
Цена за доставка до офис на куриера 5лв.
до Ваш адрес служебен или домашен 7лв.
За поръчки над 100 лв.
до офис на ЕКОНТ-ЕКСПРЕС
ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА.
ЗАПЛАЩАТЕ САМО СТОЙНОСТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА
http://obiavidnes.com/obiava/30010/halati-za-banya-stepbol

Страница 47/47

