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Онлайн доходи от реклама! За СТРАНАТА и ЧУЖБИНА!
Доходоносна рекламна платформа за потребители, търговци и фирми, които биха желали да рекламират своите
продукти услуги и интернет страници. Печелете доходи на всеки 30 минути с нашата маркетингова система. Голяма
част от фирмените приходите се споделят между активните участници.
Линк за допълнителна информация и регистрация: http://fap1x1.com/fapbg/?ref=plam
Възползвайте се! Не отлагайте!
http://obiavidnes.com/obiava/113765/onlayn-dohodi-ot-reklama-za-stranata-i-chujbina

Онлайн доходи по изградена система
Имаш свободно време, което губиш във виртуални игри и разглеждайки постовете на познати и непознати в социалните
мрежи. Знаеш ли, че можеш да печелиш в свободното си време и от дома си, седнал пред компютъра, дори да имаш свой
бизнес.
За допълнителна информация копирай и отвори в нов прозорец следния линк: http://bit.ly/твоята-кариера
Важи за цялата страна.
Не отлагай! Действай сега!
http://obiavidnes.com/obiava/113764/onlayn-dohodi-po-izgradena-sistema

Пицария в Бирмингам търси турско-говорящи работници
Английска агенция-посредник за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници за
пицария в Бирмингам. Кандидатите, които желаят да работят на тази позиция трябва да отговарят на следните
изисквания:
• Пицари (с предишен работен стаж като такива);
• Помощник пицари (може да са без опит);
• Кухненски работници и асистенти.
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Шофьори-доставчици на пици по домовете;
Желаещите да кандидатстват за тези позиции трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да говорят добър турски
ИЛИ английски език. Кандидатите с криминално минало ИЛИ със сериозни здравословни проблеми няма да бъдат
приемани в тази работна програма.
Работодателите предлагат безплатна храна и квартира плюс много добро седмично заплащане. Работата е с
продължителност от минимум 12 месеца, като съществува и опция при взаимна уговорка (работник-работодател),
срокът на договора да се удължи до 3 години.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, откриване на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447772998184 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/113763/picariya-v-birmingam-tyrsi-tursko-govoryashti-rabotnici

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения.. .. ,, ./
Продажба-Прехвърляне на фирма-ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .

Страница 1/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113762/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya----

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД... .. /
Продажба-Прехвърляне на фирма-ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113761/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood---

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове. .. .. ./
Продажба-Прехвърляне на фирма-ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113760/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove----

Инкубатори - време е за люпене
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца),
терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С) и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://inkubatorbg.tk - флаш
http://inkubator.alle.bg - версия за таблети и по - слаби компютри
http://inkubatori.wix.com/borisov - версия за GSM
http://obiavidnes.com/obiava/113759/inkubatori----vreme-e-za-lyupene

отслабни с липовон
С Липовон милиони хора по света отслабнаха.Защо и вие да не сте един от тях?
http://obiavidnes.com/obiava/113758/otslabni-s-lipovon

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113757/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113756/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от: 40яйца, 60,80,100, и 120 броя яйца.
Полуавтоматични за 18яйца, 35,55,75,100 и 150яйца. Гаранцията е една календарна година. Начина за употреба е лесен
дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда поради това
може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с
точност до 0.01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/113755/inkubatori

сексуални стимуланти
Искали ли сте да правите секс със някоя жена, и да знаете че и тя иска да прави секс със вас, но се притеснява. Ако вие
имате притеснения да направите първата крачка към секса, или вашата партньорка, ИСПАНСКАТА ЗЛАТНА МУХА ще
свърши това вместо вас. Ще накара вашата партньорка да й се прииска да прави секс на момента, и да е готова на
всичко за да го получи!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/113754/seksualni-stimulanti

сексуални стимуланти
Циsex_stimulansi-036алис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена.
Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт.http://сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/113753/seksualni-stimulanti

Качествени врати на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/113752/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

отслабни с мейзитанг
Създаден е от точна комбинация на билки, които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и
да е лишения, досадни диети, тежки тренировки и странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/113751/otslabni-s-meyzitang

сексуални стимуланти
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена.http://sexstimulantibg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/113750/seksualni-stimulanti

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 882 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/113749/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113748/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Уред за Сребърна вода - София
Уреди за сребърна вода – различни модели
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113747/ured-za-srebyrna-voda---sofiya

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113746/domashen-destilator-za-voda

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Ароматизатори от ТехноМаг
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
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подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113745/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Робот – дъска биде
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113744/robot--dyska-bide

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – София – ТехноМаг
С приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за едновременно управление
на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно
измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за
монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у
нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се отърват и забравят за
модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н.
(Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113743/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi--sofiya--tehnomag

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113742/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Кана за алкална вода от ТехноМаг
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113741/kana-za-alkalna-voda-ot-tehnomag

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/113740/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113739/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Алкална душ-слушалка с германий и турмалин
Спа терапия у дома. Минерализира и повишава PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под
въздействието на 100% естествени минерали. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113738/alkalna-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113737/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113736/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
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Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113735/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113734/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113733/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Всички видове строителни услуги и ремонти
Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и
замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на
тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/113732/vsichki-vidove-stroitelni-uslugi-i-remonti

Свежи идеи и изгодни предложения!
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени – гарантирани!
http://obiavidnes.com/obiava/113731/sveji-idei-i-izgodni-predlojeniya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия и изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи по химия и на последователността при
тяхното изписване, както и последен преговор по биология преди редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена на курсове по химия: 440 лв.
Цена на курсове по биология: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/113730/intenzivni-kursove-po-biologiya-i-himiya

Икономично LED Осветление limaLED
limaLED е качествено и икономично LED осветление с 3 години гаранция!Предлагаме богат избор от LED Осветителни
тела-Панели,Пана,Ленти,Лунички,Крушки и ного други.Заповядайте в магазина ни:гр.София ул.Опълченска 92 бл.44 или на
сайта ни:www.limaled.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113729/ikonomichno-led-osvetlenie-limaled

Страница 9/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

Икономично LED Осветление limaLED
limaLED е качествено и икономично LED осветление с 3 години гаранция!Предлагаме богат избор от LED Осветителни
тела.Заповядайте в магазина ни:гр.София ул.Опълченска 92 бл.44 или на сайта ни:www.limaled.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113728/ikonomichno-led-osvetlenie-limaled

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землищата:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Варвара, Верен, Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца,
Гелеменово,Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно-Александрово,
Градина, Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор,
Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица, Злокучене, Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна,
Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново, Караджово,
Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово,
Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Осеново, Отец Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица,Перник, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево,
Пловдив-север,Пожарево, Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, Стамболийски, Стара Загора,
Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/113727/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Давам под наем земя
АЛИКА ЕООД отдава за дългосрочно и краткосрочно ползване земеделски земи-ниви, лозя, овощни градини, оризища,
разсадници, ливади, пасища, залесени ниви- главно в област Пловдив-Пазарджик но и в цялата страна.
Дружеството разполага с огромен избор от парцели с площ от 1-25дка подходящи за: зеленчуци, разполагане на пчели,
оглеждане на животни, биологично земеделие, и други.... както и за кандидатстване по програми за развитие на селските
райони за програмния период 2014-2020год., включително и по мярка 6.1 „Млад фермер”
http://obiavidnes.com/obiava/113726/davam-pod-naem-zemya

Давам под наем земеделска земя 31дка- с.Първенец
Давам под наем земеделска земя 31дка представляващ бивше лозе в с. Първенец, община Родопи, обл.Пловдив. Намира се
на 140 метра от напоителен канал.
Краткосрочно или дългосрочно с договор за наем. Първата година е без наем
http://obiavidnes.com/obiava/113725/davam-pod-naem-zemedelska-zemya-31dka--spyrvenec

Под наем пасище 55дка в с.чешнегирово на асфалт
Давам под наем пасище 55дка - един имот- в село Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив. Имота се намира на пътя за
летището с 550м лице на асфалт.
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/113724/pod-naem-pasishte-55dka-v-scheshnegirovo-na-asfalt

Интериорни и входни врати на достъпни цени
На Вашето внимание предлагаме интериорни и външни врати, изработени от висококачествени материали, съобразени с
последните модни тенденции в интериорния дизайн.
Материалите, използвани за изработката на моделите са HDF/MDF плоскости от естествени дървесни видове.
Вътрешното им оребряване спомага за по-добрата шумо и топлоизолация. Иноксовите дръжки придават завършен вид
на вратите. Предлагаме богатство от модели и цветове, допълнени с красива фрезовка или фино стъкло.
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Разгледайте всички наши модели от тук: http://goo.gl/FPmpbl
Свържи се с нас: 0894627712 или 0878983083
http://obiavidnes.com/obiava/113723/interiorni-i-vhodni-vrati-na-dostypni-ceni

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки,
Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски в землищата: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград,
Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Варвара, Верен,
Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик,
Голям чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега,
Звъничево, Звездица, Злокучене,
Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново, Караджово, Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско,
Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево,
Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец Кирилово, Павелско, Пазарджик,
Перущица,Перник, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево,
Пловдив-север,Пожарево, Православен,
Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово,
Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово, Черна
гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/113722/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/113721/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Продавам 7.902 дка в с. Исперихово, общ. Брацигово
Продавам две обработваеми ниви, четвърта категория в село Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик,
1)имот номер 140053 - 4.002дка
2)имот номер 130019 - 3.900дка до реката
http://obiavidnes.com/obiava/113720/prodavam-7902-dka-v-s-isperihovo-obsht-bracigovo

Продавам изоставена градина и лозе в с.Лозица, обл.Бургас
Продавам овощна градина-изоставена 9.600 дка номер:120006 и Лозе-изоставено 11.604 дка номер: 170008 в с.Лозица
общ.Сунгурларе, област Бургас.
http://obiavidnes.com/obiava/113719/prodavam-izostavena-gradina-i-loze-v-slozica-oblburgas

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе
но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула, орехи и други насаждения.
http://obiavidnes.com/obiava/113718/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Преводи и легализации
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
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въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
гр. Пловдив
офис 1 – ул. Волга 51 /срещу Паспортна служба/
офис 2 – ул. Васил Априлов 54 / на 5 мин. от ВМИ/
е-мейл - exclusive-plus@outlook.com
тел.
032-24 00 98
GSM 0895 12 12 41
Сега на специални цени.
http://obiavidnes.com/obiava/113717/prevodi-i-legalizacii

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113716/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113715/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113714/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113713/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113712/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
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Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113711/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

отслабни с липовон
Писнало ви е да гледате реклами и да четете за различни методи за отслабване и странни продукти, които не вършат
работа.Искате нещо с което наистина и 100 % гарантирано да отслабнете.Искате да отслабнете без да спазвате
диети или да правите упражнения.Е отговора на всички ваши въпроси как да отслабна и с какво да отслабна е точно тук.
Името му е ЛИПОВОН!!!
http://obiavidnes.com/obiava/113710/otslabni-s-lipovon

Шоурум за врати Порта Нова София
Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с различен, модерен
дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания !!!
http://obiavidnes.com/obiava/113709/shourum-za-vrati-porta-nova-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113708/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113707/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инкубатори на 0988886086
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от: 40яйца, 60,80,100, и 120 броя яйца.
Полуавтоматични за 18яйца, 35,55,75,100 и 150яйца. Гаранцията е една календарна година. Начина за употреба е лесен
дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда поради това
може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с
точност до 0.01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/113706/inkubatori-na-0988886086

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД........../
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113705/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на

Страница 18/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113704/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Бизнес Активи.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Бизнес Активи.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113703/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-ood-eood-biznes-aktivi

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !

Страница 19/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/113702/detoksikator

сексуални стимуланти
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/113701/seksualni-stimulanti

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
http://obiavidnes.com/obiava/113700/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/113699/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/113698/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/113697/masajna-kushetka-magicpro-2

сексуални стимуланти
ЧЕРНА МРАВКА е най-продавания мъжки секс стимулант за подобряване на ерекцията. Доказано е, че секс стимулант
ЧЕРНА МРАВКА значително увеличава притока на кръв към пениса, което допринася за много, яка и качествена ерекция,
която ще задоволи всеки партньор. Black Ant е секс хапче с което ще сте лъв в леглото.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/113696/seksualni-stimulanti

Отпушване на сифони, мивки и тоалетни
Фирма прави услуги по отпушване на мивки, както и други услуги като почистване на резервоари и измиване на
помещения. Фирмата използва специализирани машини и инструменти.
http://obiavidnes.com/obiava/113695/otpushvane-na-sifoni-mivki-i-toaletni

Немски врати Gradde – ново предложение от Врати Express!
За да предложим по-голям избор на нашите клиенти, обогатихме продуктовата си гама с нови модели интериорни
врати.Те са произведени в Германия.Разполагаме с наличности в пет цвята:
- Сибирска лиственица;
- Дъб Вераде;
- Ясен Вералинга;
- Череша Сан Диего;
- Орех Рибейра.
Вратите са изработени от HDF плоскости. Крилото е с пълнеж „ пчелна пита” и рамка от HDF материал.Покритие:
• Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,импрегниран с меламинови смоли и лакове, които
придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и предпазват от надраскване;
• Graddex Klasse A ++ - Многопластово покритие от вертикално разположени слоеве дървесни частици,импрегнирани
със защитен лак, меламинови и синтетични смоли.Вратите са водоустойчиви.
Посока на отваряне – крилата са фалцови.При заявка се конкретизира – лява/дясна врата.Крилото се предлага в три
размера: -60см.;-70см.;-80 см.
Касата е права регулируема каса с плаващи первази само за от едната страна на касата. Размерите на касата
позволяват обличане на зидове от 6 см. до 34 см.
Адрес - бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
Работно време:
Понеделник –петък : 9:00ч. - 18:00ч.
Събота : 9:30ч. - 14:30ч.
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/113694/nemski-vrati-gradde--novo-predlojenie-ot-vrati-express
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ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/113693/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/113692/intenzivni-kursove-po-biologiya

Сватбена и парти агенция Прециз - Ловеч
Сватбена и парти агенция Прециз е специализирана в организиране, подготовка и реализиране на масови мероприятия,
сватбени,фирмени и лични тържества, кетъринг сервиз-услуги,инвентар и посуда под наем за до 500 човека, шатри за
парти под наем,презентации на открито,коктейли,откриване на нови обекти, украси и извършване на професионални
пироспектакли – зари придружени от светещи небесни фенери. 100% гаранция професионално изпълнение за вашето
добро настроение се грижи нашият екип от професионалисти – водещи , фото и видеооператори , DJ ,танцьори,
дизайнери,аранжори и пиротехници. Прекрасни мигове и много усмивки е нашата идея за вашето тържество. С много
внимание към вашите мечти и желания ние ще ги превърнем в незабравими спомени и изживявания.
http://obiavidnes.com/obiava/113691/svatbena-i-parti-agenciya-preciz---lovech

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
За домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден
масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка
кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор,
токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113690/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin
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Семеен душ за зъби – София – ТехноМаг
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113689/semeen-dush-za-zybi--sofiya--tehnomag

Активатори за жива и мъртва вода – различни модели - София
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113688/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--razlichni-modeli---sofiya

Инфрачервена лампа за нагревки
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113687/infrachervena-lampa-za-nagrevki

Приставка биде - София - ТехноМаг
С приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за едновременно управление
на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно
измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за
монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у
нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се отърват и забравят за
модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н.
(Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113686/pristavka-bide---sofiya---tehnomag

Бидета – различни модели от ТехноМаг
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113685/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
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Ароматизатори от ТехноМаг
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113684/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113683/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113682/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Уред за Сребърна вода - София
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113681/ured-za-srebyrna-voda---sofiya

Алкохолен тестер – Дрегер – София
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/113680/alkoholen-tester--dreger--sofiya
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Ултразвукова пералня - мини волкано
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/113679/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

абитуриентски рокли
Нова
колекция
абитуриентски
рокли.http://rokli-mmg.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=2.Ние Ви предлагаме
изработка и по индивидуални модели.
http://obiavidnes.com/obiava/113678/abiturientski-rokli

Дамски дрехи онлайн
Luxylu.bg е един от най-добрите онлайн магазини за дамски дрехи. Изберайте сред разнообразие от модели на официални
рокли, ежедневни рокли, дамски панталони, поли, палта и шлифери и други. Материите са с високо качество, а
поръчката от онлайн магазин ви спестява ценно време.
http://obiavidnes.com/obiava/113677/damski-drehi-onlayn

Изработване на кухни, врати, дограма от масивна дървесина и МДФ
Предлагаме най - новите методи и технологии за изработка на мебели и безплатна консултация за дизайн, материали,
безплатен монтаж.
Предлагаме:
- изработване на бутикови мебели от масив по поръчка;
- изработка на цялостно обзавеждане по размери на клиента;
- изработка на мебели за дома, хотели, офиси - масив, МДФ;
- изработка на дограми, врати, ламперии;
- изработка на дървени конструкции.
www.antikvankov.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113676/izrabotvane-na-kuhni-vrati-dograma-ot-masivna-dyrvesina-i-mdf

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113675/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Съботен курс по фински език – B1 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, ниво В1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало – 9.04.2016г.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113674/syboten-kurs-po-finski-ezik--b1-nivo

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 23.03.2016г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113673/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи - ниво A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 13.30 до 16.30, всичко 60 учебни часа. Начало – 26.03.2016г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113672/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti---nivo-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 21.03.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113671/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
22.03.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113670/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се провежда
вторник от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 22.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113669/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс – английски език В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 16.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113668/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16.03.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113667/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 13 до 16ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 26.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113666/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
23.03.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113665/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 26.03.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113664/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Страница 29/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

Детективска Агенция ДИСКРЕТ Благоевград Сандански Петрич Банско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/113663/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-petrich-bansko

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 20.03.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113662/kurs-po-razgovoren-brazilski

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
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.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/113661/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 15.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456

Страница 30/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113660/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски език ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка неделя от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало 13.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113659/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-a1

Съботен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка събота от 10.00 до 13.00, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало 12.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113658/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Португалски език за начинаещи – съботен курс
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113657/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Португалски език за начинаещи – съботен курс
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113656/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Вечерен курс по португалски език – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113655/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.03.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113654/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 22.03.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113653/kurs-po-frenski-ezik--b2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 22.03.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113652/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113651/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
23.03.2016г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113650/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
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продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Цена: 250
лева. Начало – 21.03.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113649/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от: 40яйца, 60,80,100, и 120 броя яйца.
Полуавтоматични за 18яйца, 35,55,75,100 и 150яйца. Гаранцията е една календарна година. Начина за употреба е лесен
дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда поради това
може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с
точност до 0.01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/113648/inkubatori-lyupilni

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 22.03.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113647/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Разговорен курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на
курса: 23.03.2016г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113646/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik
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putnapomosht24– Пътна помощ на най-ниски цени!
Най-ниски цени на пътна помощ в Страната. Репатриране в София 40 лева, пътна помощ за страната – 1,80 лева без
такса за обратно прибиране. Доставка на гориво, смяна на гума на място, подаване на ток, превоз на пътници от
мястото на аварията – всичко това може да го направим с едно обаждане до нас. Пътна помощ София на ниски цени.
Професионално със специализиран камион до 4 тона – бързо и коректно!Пътна помощ 24, пътнапомощ24,
putnapomosht24, putnapomosht24.eu, пътнапомощт24, путнапомосхт24, путнапомосхт24.еу, пътна помощ 24 часа за леки
коли, пътна помощ 24 часа за бусове, пътна помощ 24 часа за мотори, репатриране, репатриране 24 часа, денонощна
пътна помощ, репатриране денонощно, пътна помощ подаване на ток, пътна помощ доставка на гориво, пътна помощ
смяна на гума, пътна помощ най-ниска цена, пътна помощ ниски цени софия, репатриране софия ниски цени, Репатриране
най-ниска цена, пътна помощ софия, пътна помощ софия цени, пътна помощ софия+ниски цени.Пътна помощ 24 часа за
леки коли,бусове,камиони,мотокари и мотори. Репатриране до 4 тона. Доставка на гориво, ток 12-24 волта, смяна на
гуми на място. Транспорт на пътници. Ниски цени за пътна помощ!
http://obiavidnes.com/obiava/113645/putnapomosht24-pytna-pomosht-na-nay-niski-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113644/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113643/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
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свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113642/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
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For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113641/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113640/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес

насоченост

За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Учебните материали са по системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти,
завършили първо ниво бизнес английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
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Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113639/razgovoren-angliyski-s-biznes-----nasochenost

Врати Дорман
Предлагаме на вашето внимание входни и интериорни врати на най-добрите цени! Заповядайте в новооткрития ни
магазин на бул. Цветан Лазаров 39 / хранителната борса между кв. Слатина и ж.к. Дружба 1/ Ще откриете
разнообразие от модели, цветове и размери! Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/113638/vrati-dorman

отслабни
Създаден е от точна комбинация на билки, които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и
да е лишения, досадни диети, тежки тренировки и странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/113637/otslabni

sexstimulanti
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си
партньор.http://sexstimulantibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/113636/sexstimulanti

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/113635/masajna-kushetka-magicpro-2

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113634/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/113633/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
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запазва безупречен вид!
http://obiavidnes.com/obiava/113632/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
http://obiavidnes.com/obiava/113631/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/113630/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa
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Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/113629/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113628/detoksikator

отслабни
Хапчета за отслабване номер едно в над 150 държави
http://obiavidnes.com/obiava/113627/otslabni

Токови Трансформатори
ухи трансформатори,
ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ НН
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дросели
монофазни трансформатори и др.
http://obiavidnes.com/obiava/113626/tokovi-transformatori

Учи Медицина в Европа
Учи Медицина в Европа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------http://obiavidnes.com/obiava/113625/uchi-medicina-v-evropa

Преводи и легализация- Център ДАВИТОЗ- висококачествени писмени /експресни/ и устни
преводи и легализации
Център ДАВИТОЗ- висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи и легализации от и на всички езици, преводи на
интернет страници, бизнес кореспонденция и специализирана тематика
- Английски писмен обикновен 9 лв, специализиран 12 лв, устен 40 лв
- Немски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Испански писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Руски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Гръцки писмен обикновен 16 лв, специализиран 20 лв, устен 40 лв
- Италиански писмен обикновен 14 лв, специализиран 18 лв, устен 40 лв
- Чешки писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Турски писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Преводи и легализации от и на редки езици-датски, китайски, македонски, полски, норвежки, португалски, румънски,
словашки, словенски, сръбски, украински, холандски и др.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113624/prevodi-i-legalizaciya--centyr-davitoz--visokokachestveni-pismeni-ekspresni-i-us

ФИЗИКА - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ФИЗИКА
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по физика и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113623/fizika---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ГЕОГРАФИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ГЕОГРАФИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по география и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
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- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113622/geografiya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ХИМИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ХИМИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по химия и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113621/himiya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

стимуланти
Билкова виагра е един напълно натурален секс стимулант без странични ефекти. Все по предпочитан от хиляди мъже по
целия свят. Може да се съчетае с алкохол.
http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/113620/stimulanti

БИОЛОГИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по БИОЛОГИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по биология и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113619/biologiya----onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

ИСТОРИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ИСТОРИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по история и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113618/istoriya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie
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РУМЪНСКИ език - онлайн курсове и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, и индивидуално обучение по РУМЪНСКИ и други редки езици.
Обучението по румънски и други редки езици е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за
курсовете по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
Понеже уроците са по уговорка периодът може да е по-кратък или по-дълъг.
Давитоз провежда висококачествено обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав.
Всеки един преподавател е филолог, с дългогодишен преподавателски и практически опит, напр. в обучението по гръцки,
турски, арабски, холандски.
Цената за обучение по румънски, полски, холандски, арабски и други редки езици 360 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113617/rumynski-ezik---onlayn-kursove-i-individualno-obuchenie

Арабски език – онлайн курсове, индивидуално обучение
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ организира онлайн курсове - индивидуално обучение по АРАБСКИ ЕЗИК
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове,
- Индивидуално обучение на цени от 324лв. до 360лв.
- Преподаватели педагози с опит в чужбина
- Международно валидни сертификати
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат.
- Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113616/arabski-ezik--onlayn-kursove-individualno-obuchenie

Холандски, норвежки, унгарски, полски, чешки, румънски, арабски и други езици - курсове,
индивидуално обучение
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ организира курсове - индивидуално обучение по ХОЛАНДСКИ, УНГАРСКИ, ПОЛСКИ, ЧЕШКИ,
АРАБСКИ, РУМЪНСКИ, НОРВЕЖКИ и други езици. Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове,
индивидуално обучение на цени от 324лв. до 360лв.
- Преподаватели педагози с опит в чужбина
- Международно валидни сертификати
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат.
- Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113615/holandski-norvejki-ungarski-polski-cheshki-rumynski-arabski-i-drugi-ezici---

ТУРСКИ ЕЗИК – Сертификатни курсове по гръцки и турски език
Обучението по гръцки и турски език е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за курсовете
по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
В курсовете по гръцки и турски се работи по учебни системи, съобразени с Международната Езикова Рамка или по
програми, които курсистът е избрал. Специализираното обучение с насоченост бизнес, в сферата на туризма, с
юридическа терминология и други подобни се провежда по специализирани материали.
Цената на обща подготовка по гръцки и турски 324 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113614/turski-ezik--sertifikatni-kursove-po-grycki-i-turski-ezik
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ГРЪЦКИ ЕЗИК – Сертификатни курсове по гръцки и турски език
Обучението по гръцки и турски език е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете, напр. за курсовете
по гръцки и турски, e занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа. В този случай едно ниво обхваща 6 седмици.
В курсовете по гръцки и турски се работи по учебни системи, съобразени с Международната Езикова Рамка или по
програми, които курсистът е избрал. Специализираното обучение с насоченост бизнес, в сферата на туризма, с
юридическа терминология и други подобни се провежда по специализирани материали.
Цената на обща подготовка по гръцки и турски 324 лв.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113613/grycki-ezik--sertifikatni-kursove-po-grycki-i-turski-ezik

Български език и литература – групово, индивидуално и/или онлайн обучение
Център Давитоз-групови и индивидуални курсове по български и литература
- Целогодишни, 6 седмични, двумесечни и тримесечни занятия и индивидуално обучение по БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА
за деца и ученици и по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за чужденци
- Дневни, вечерни и съботно-неделни учебни часове
- Малки групи
- Провеждане на занятията в центърa на града
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
- Лицензирани дипломи, валидни в България и в чужбина
- Курсове по български за чужденци: 288 лв/група, 324 лв/индивидуално
- Курсове за деца и ученици: обща подготовка 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, подготовка за изпити: 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113612/bylgarski-ezik-i-literatura--grupovo-individualno-iili-onlayn-obuchenie

МАТЕМАТИКА - онлайн курсове, групово и индивидуално
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по МАТЕМАТИКА
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по математика и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 240 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 288 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по математика, биология, химия,
география и др. 288 лв за групово обучение и 324 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113611/matematika---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno

сексстимуланти
Max Man е мощна формула за сексуални изживявания. Сексуалния стимулант е разработен специално за
импотентността на мъжа. Напълно билков продукт без странични ефекти.Max.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/113610/seksstimulanti

матраци Vzeh.eu
Искате да се чувствате отпочинали и здрави? Сменете своя матрак с една от топ марките на пазара - Матраци
Magniflex, матраци Isleep, матраци Paradise и матраци Нани. Фирма за матраци Взех ООД ви ги предоставя на фостъпна
цена и с безплатна доставка за страната.
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http://obiavidnes.com/obiava/113609/matraci-vzeheu

Адвокат с румънски език от България/ Avocat cu limba Romana din Bulgaria
Практикувам като адвокат в Русенската адвокатска колегия.
Консултирам както български така и чуждестранни клиенти.
Говоря Руски, Румънски, Английски езици.
Кантората на Адвокат Денислав Маринов ви предлага следните услуги:
• правни услуги-в сферата на Дружественото и Търговското Право,Административното право и Административни
услуги,Данъчното Право,Правеният статут на Чуждестранните лица
• процесуално представителство
• посредничество и консултации в сферата на търговското облигационното, данъчното, вещното и административното
право.
•Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице
Practic ca membru al Baroului Ruse.
Ofer servicii de consultanta atat clientilor bulgari cat si clientilor straini.
Vorbesc limbile Rusa, Romana si Engleza.
Cabinetul Avocatului Denislav Marinov ofera urmatoarele servicii:
• servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor
Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine.
• reprezentanta procesuala
• intermediere si consultanta in domeniul dreptului comercial, de obligatii, fiscal, de proprietate si administrativ .
• Inregistrari de reprezentante comerciale ale unor persoane straine
http://obiavidnes.com/obiava/113608/advokat-s-rumynski-ezik-ot-bylgariya-avocat-cu-limba-romana-din-bulgaria

sexstimulant
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. http://сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/113607/sexstimulant

Италиански ОНЛАЙН
Онлайн курсове и индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция
за професионално образование
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни учебни часове
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес италиански, италиански за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Малки групи
- Общ италиански 240 лв/група, 288 лв/индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран италиански 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
- Сертификати, валидни в България и в чужбина
Започване на курсовете в кратки срокове.
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113606/italianski-onlayn

ФРЕНСКИ език - онлайн обучение
Център ДАВИТОЗ- онлайн курсове по ФРЕНСКИ език
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- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмично, двумесечно, 3-месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес френски, френски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ френски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113605/frenski-ezik---onlayn-obuchenie

Руски език – онлайн обучение
Център ДАВИТОЗ- онлайн курсове по РУСКИ език
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмично, двумесечно, 3-месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, рускиза туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113604/ruski-ezik--onlayn-obuchenie

Испански - онлайн курсове и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове и индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделнигрупи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ДЕЛЕ и други, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес ИСПАНСКИ, ИСПАНСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Малки групи
- Сертификати по Европейската езикова рамка, валидни в цял свят
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Общ ИСПАНСКИ 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, специализиран ИСПАНСКИ и подготовка за изпити 288 лв/група,
324 лв/индивидуално
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113603/ispanski---onlayn-kursove-i-individualno-obuchenie
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НЕМСКИ език - групово и индивидуално обучение, онлайн курсове
Център Давитоз- онлайн курсове и индивидуално обучение по немски език
онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6-седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура и тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/113602/nemski-ezik---grupovo-i-individualno-obuchenie-onlayn-kursove

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/113601/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
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http://obiavidnes.com/obiava/113600/intenzivni-kursove-po-biologiya

Редене и циклене на паркет от Класик паркет
Професионални паркетни услуги на достъпни цени. Редене, циклене, фугиране и лакиране на паркет и дюшеме. Монтаж
на первази и преходни лайсни. Доставка на паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/113599/redene-i-ciklene-na-parket-ot-klasik-parket

отслабни с мейзитанг
Създаден е от точна комбинация на билки, които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и
да е лишения, досадни диети, тежки тренировки и странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/113598/otslabni-s-meyzitang

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД...................!!!.....
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113597/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
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Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113596/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.!!!!!!
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113595/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД !!
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
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Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113594/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood-

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113593/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113592/frenski-ezik---individualno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113591/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113590/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113589/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Входни, вътрешни, пожароустойчиви и за мазета врати.
Огромен избор от врати, модели за вътрешните помещения входни врати. Голям избор на цветове които да подхождат
на вашия дом. За повече информация 0878146904 ул. Дойран 9 Б http://doors-borman.com/
http://obiavidnes.com/obiava/113588/vhodni-vytreshni-pojaroustoychivi-i-za-mazeta-vrati
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sexstimulant
Искате реални, дълготрайни и чувствена любов опит? Best Sex KING е най-лесният начин за вземане почувствате като
истински KING заедно с вашата оферта по-добра половина. Този продукт е направен от Sildenafil и ви предоставя
най-добрите възможни резултати за максимално удоволствие и комфорт. http://sexstimulantibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/113587/sexstimulant

Интериорни врати Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/113586/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново

Страница 54/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113585/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/113584/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

отслабни
Писнало ви е да гледате реклами и да четете за различни методи за отслабване и странни продукти, които не вършат
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/113583/otslabni

Доставка на памучни парцали за почистване от Тимака ЕООД
Вакумирани в чувал от 10 кг-15 лв с ДДС
Бърза и безплатна доставка за София
0885062284
http://obiavidnes.com/obiava/113582/dostavka-na-pamuchni-parcali-za-pochistvane-ot-timaka-eood

Бидета – електронно биде
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113581/bideta--elektronno-bide

Активатори за жива и мъртва вода – различни модели - София
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113580/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--razlichni-modeli---sofiya

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
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която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113579/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113578/destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

Озонатор за хладилник
Озонатор за хладилник - Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника.
Стерилизира и удължава в пъти срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива
бактериите. Заема минимално място - колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в
нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113577/ozonator-za-hladilnik

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113576/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/113575/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/113574/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Уловът на бяла риба забранен за 2 месеца от днес
http://to-url.net/x193 Уловът на бяла риба (Sander lucioperca) е забранен за 2 месеца от днес. Забранате е заради
размножителния им период. През следващите два месеца няма да се допуска пренасянето, превозването и продажбата
на бяла риба в живо, прясно и охладено състояние.
http://obiavidnes.com/obiava/113573/ulovyt-na-byala-riba-zabranen-za-2-meseca-ot-dnes

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113572/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113571/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113570/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113569/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113568/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113567/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113566/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113565/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113564/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113563/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113562/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113561/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113560/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113559/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113558/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати на достъпни цени
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
http://obiavidnes.com/obiava/113557/vhodni-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-na-dostypni-ceni

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
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За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/113556/individualno-obuchenie

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113555/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
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Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/113554/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
При болки в кръста и гърба, дископатии, дискови хернии, гръбначни изкривявания, неправилно седене.
При продължителна работа в седнало положение или при шофиране.
- Поставя гръбначният стълб в анатомично положение и освобождава напрежението от продължително седене и
шофиране.
- Възможност за лесно поставяне на автомобилна седалка, офис и обикновен стол.
Анатомичната облегалка е чудесен избор за вашето здраве и стойка. Тя е лека, удобна и лесно преносима. Поставянето
на всякакъв стол е просто и лесно. Анатомичната облегалка задържа гръбначния стълб в положение, което освобождава
натоварването в прешлените и дискалните пространства, чрез правилно разпределение на тежеста на тялото.
Благодарение на облегалката продължителното седене на работното място или пред компютъра не създава умора. В
автомобил или автобус, особено при продължително пътуване, осигурява комфорт и удобство – кръстът не се изпотява
и изчезва усещането за напрежение от продължителното седене и вибрациите. Анатомичната облегалка се препоръчва
за хора с проблеми в кръста, неправилна стойка при седене и изпотяване на гърба. Тя е чудесно средство за профилактика
на гръбначния стълб. При наличието на заболяване тя подпомага терапевтичните мерки и усилва ефекта на лечението.
http://obiavidnes.com/obiava/113553/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka

Масажът към който ще се пристратите!
Голям асортимент масажи ,всеки от които се характеризира със специфични техники и похвати,водещи до лечебен
ефект и приятни усещания!Ние вярваме,че всеки ден можем да правим по нещо малко за да се погрижим за себе си,да
ходим пеша,да спортуваме,да танцуваме,но вярваме също че и масажът е много по лесен ,ефикасен и приятен начин да се
погрижим за здравето си и да направим денят си по усмихнат!Всичко започва от личното ни докосване до това
незаменимо средство за укрепване на здравето,покачва не на настроението и подобряване на самочувствието!А ко се
опитаме да видим тази ценност в малко по широк аспект ще осъзнаем че здравето е не само отсъствие на болест,а
много повече от това!Масажът е метод за облекчаване и отстраняване на много страдания,възвръ ща общото
равновесие на организма,нормал изира психическото състояние,регули ра кръвообращението ,поддържа концентрацията
и самочувствието,у величава защитните сили и тонизира при умствена преумора-за вас работохолици,за сезона е много
добро средство при простуда и грип.Масажът е най -добрият начин за релакс и грижа за тялото ни!Всеки ден от
10и30до19и30!Про моции и пакети за всеки от вас!!!
http://obiavidnes.com/obiava/113552/masajyt-kym-koyto-shte-se-pristratite

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!

Страница 62/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/113551/magnitna-titanieva-grivna

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/113550/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
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Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/113549/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/113548/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113547/detoksikator-modelyt-e-s-infracherven-kolan-za-podgryavane

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/113546/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения..../...
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113545/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни и
юридически проблеми.
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
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Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113544/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-biznes-aktivifirmi-sys-zadyljeniyafinansovidanychni

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със
задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми.
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Бизнес Активи,Фирми със задължения,финансови,данъчни
и юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на
пълна промяна на обстоятелствата.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна
отговорност след сделката .
Продажба ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Гарантирано най-ниска
цена , без скрити такси и хонорари !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/113543/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-biznes-aktivifirmi-

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/113542/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
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Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/113541/intenzivni-kursove-po-biologiya

Качествени интериорни и входни врати
Заповядайте в шоуруми Doormann,за да си подарите качествени врати на добри цени.Богат избор от
интериорни,входни,алуминиеви и стъклени врати.
Променете и освежете дома си!
http://obiavidnes.com/obiava/113540/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/113539/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/113538/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Аварийна ключарска и автоключарска помощ.Денонощно!
Отключване на домове,офиси,автомобили,каси,сейфове.Денонощно!
Продажба,монтаж и сервиз на всякакъв вид заключващи системи!
http://obiavidnes.com/obiava/113537/avariyna-klyucharska-i-avtoklyucharska-pomoshtdenonoshtno

Бързо и лесно отслабване с Липовон
Купете най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/113536/byrzo-i-lesno-otslabvane-s-lipovon

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/113535/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/113534/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

ПРОМОЦИЯ! Трамплин N006 3.00м.
Трамплин, модел N006.
Диаметър: 3,00м.
Трамплина включва и обезопасителна мрежа и стълбичка за качване.
http://obiavidnes.com/obiava/113533/promociya-tramplin-n006-300m
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ПРОМОЦИЯ! Трамплин N006 3,66м
Трамплин за скачане, модел N006.
Диаметър на трамплина: 3,66м
В цената са включени обезопасителна мрежа и стълбичка.
Тегло на трамплина: 55,11кг.
http://obiavidnes.com/obiava/113532/promociya-tramplin-n006-366m

ПРОМОЦИЯ! Трамплин N006 2,44м.
Трамплин за скачане.
Модел: N006
Диаметър: 2,44 м.
Тегло: 36,25 кг.
В цената са включени обезопасителна мрежа и стълбичка
http://obiavidnes.com/obiava/113531/promociya-tramplin-n006-244m

ПРОМОЦИЯ! Трамплин 1.40м
Детски трамплин за скачане.
Диаметър: 140см.
Включва обезопасителна мрежа и стълбички за качване.
Тегло: 11,00кг
http://obiavidnes.com/obiava/113530/promociya-tramplin-140m

ПРОМОЦИЯ! Трамплин 1.40м
Детски трамплин за скачане.
Диаметър: 140см.
Включва обезопасителна мрежа и стълбички за качване.
Тегло: 11,00кг
http://obiavidnes.com/obiava/113529/promociya-tramplin-140m

сексуални стимуланти
RED CHERRY ЗА ЖЕНИ
Червена череша, специално разработена за да възбужда жените.Ако искате една жена да е ваша, просто сипете едно
шишенце в питието и червена череша и тя ще се възбуди и ще ви поиска веднага.http://сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/113528/seksualni-stimulanti

Висяща лампа PL5
Висяща лампа, изработена от ратан с желязна конструкция
Размер: ф70см
http://obiavidnes.com/obiava/113527/visyashta-lampa-pl5

Възглавници за ратанови столове
Меки възглавници за ратанови столове.
http://obiavidnes.com/obiava/113526/vyzglavnici-za-ratanovi-stolove

Ратанов комплект BR126
Комплекта съдържа 4 стола и маса
Размер на стола: 65х68х80см
Цвят: крем
Редовна цена: 450,00 лв с ДДС
ПРОМОЦИЯ:
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При покупка на 10 комплекта цена: 380,00лв с ДДС
При покупка на 5 комплекта цена: 400,00 лв с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/113525/ratanov-komplekt-br126

Ратанов комплект BR85
Комплект от изкуствен ратан, състоящ се от 4 стола и маса.
Размер стол: 46х61х78см.
Маса от снимката: модел ST2012 с размер: 80х80х75см.
Цена 480,00лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/113524/ratanov-komplekt-br85

Ратанов диван BR014
Модерен закрит диван от бял изкуствен ратан, модел BR014. Подходящ за използване на открито, много удобен,
елегантен и нестандартен.
Много лесен и удобен за поддръжка и издръжлив на метеорологични условия.
Дивана включва и дунапрен за сядане, бял цвят калъф и декоративни възглавнички - бели и лилави.
http://obiavidnes.com/obiava/113523/ratanov-divan-br014

Жълта Кана
Изкуствена Жълта кана с височина 160см.
Цветето се продава без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/113522/jylta-kana

ХОРТЕНЗИЯ С РОЗОВ ЦВЯТ
Изкуствена Хортензия с розов цвят.
Височина 60,00см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/113521/hortenziya-s-rozov-cvyat

Сингониум
Изкуствено растение Сингониум.
Височина: 90см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/113520/singonium

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
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Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113519/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113518/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113517/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Замия
Изкуствено растение Замия.
Височина: 70см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/113516/izkustveno-rastenie-zamiyavisochina-70smprodava-se-bez-saksiya

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113515/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Юка Глариоса
Изкуствена Юка глариоса.
Височина 160см.
Продава се без саксия
http://obiavidnes.com/obiava/113514/yuka-glariosa

Магнолия с розов цвят
Изкуствена Магнолия с розови цветове.
Височина на растението 120см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/113513/magnoliya-s-rozov-cvyat

ИЗКУСТВЕНО ДРЪВЧЕ
Изкуствено дръвче.
Дръвчето може да бъде поръчано с различни плодове по Ваш избор.
Дръвчето се продава с метална стойка, без кашпа.
Свържете с нас за цена.
http://obiavidnes.com/obiava/113512/izkustveno-dryvche

отслабни
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Ние гарантираме за 100 % ефект и качество на продукта,ние сме директни вносители на тези билкови хапчета (капсоли)
http://obiavidnes.com/obiava/113511/otslabni

sexstimulanti
Секс стимулант Supe p- force за мъже е страхотен продукт за качествена ерекция. http://sexstimulantibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/113510/sexstimulanti

Инкубатори автоматични и полуавтоматични
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца.Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с
точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113509/inkubatori-avtomatichni-i-poluavtomatichni

Качество, стил, ниски цени – да! Врати София
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с
различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания
http://obiavidnes.com/obiava/113508/kachestvo-stil-niski-ceni--da-vrati-sofiya

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113507/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Апарат за дестилиране на вода за дома
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113506/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Активатори за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113505/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva
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Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113504/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/113503/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на 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/113502/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113501/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронна система за омекотяване на варовикова вода - ТехноМаг
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
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0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113500/elektronna-sistema-za-omekotyavane-na-varovikova-voda---tehnomag

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113499/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал - София - Безплатна доставка!
Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. За ефективно антибактериално и възстановяващо
действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове, детски играчки и дрехи. Непрекъснато се
откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно природно средство - сребърната
вода.Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113498/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal---sofiya---bezplatna-dostavka

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/113497/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Овлажнител на въздуха с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/113496/ovlajnitel-na-vyzduha-s-yonizator

Овлажнители – различни модели
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/113495/ovlajniteli--razlichni-modeli

Електронни уреди против гризачи
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113494/elektronni-uredi-protiv-grizachi

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113493/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113492/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113491/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Дрегери от ТехноМаг
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/113490/dregeri-ot-tehnomag
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Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дългo време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113489/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред против респираторни алергии
За превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване симптомите на сенна хрема и други
респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран,
компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате. Фототерапията включва излъчване на червена
нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от 3 пъти на ден. Постепенно чувствителността
на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три степени на интензивност, чрез които можете
да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска, Средна и Висока интензивност. Няма никакви
странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн
или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113488/ured-protiv-respiratorni-alergii

Инфрачервена лампа - синузит – София
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113487/infrachervena-lampa----sinuzit--sofiya

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113486/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113485/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
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температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113484/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Пиете ли чай с мед ?
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113483/piete-li-chay-s-med-

Електронна везна с квантов анализ от ТехноМаг
Многофункционална електронна везна с квантов анализ – с тази теглилка имате възможност ежедневно и прецизно да
следите седем характеристики на Вашето тяло, а именно телесно тегло (макс 180 кг), процентно съдържание на
мазнини, вода, мускулна маса, кости, калории, индекс на телесната маса. Сравнявайки ги с данните от приложената
таблица, Вие винаги ще знаете дали и в каква посока да коригирате тези характеристики чрез правилно хранене,
движение и фитнес, за да сте в най-добра форма. Този съвременен уред работи по-най нова сравнителна технология за
анализ, а именно BIA технологията (квантов био-електрически импедансов анализ за определяне на биологичното
съпротивление). Тази технология използва 5 параметри за постигане на по-висока точност на анализа (теглото и
биологичното съпротивление се измерват автоматично от уреда, а останалите три лични параметри се задават ръчно –
пол, ръст и възраст). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/113482/elektronna-vezna-s-kvantov-analiz-ot-tehnomag

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113481/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113480/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/113479/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Интериорни и входни врати от Експерт
Шоурума предлага голямо разнообразие от модели и цветове на интериорни и входни врати, за интериора на вашият
дом.Заповядайте при нас.Тук е царството на вратите.
http://obiavidnes.com/obiava/113478/interiorni-i-vhodni-vrati-ot-ekspert

Изгодни и примамливи цени на българския пазар- това сме ние, Врати Русе!
Искате да украсите дома си с красив и изискан стил ?
Заповядайте при нас! Врати Русе ви очаква с много идеи и разнообразие от модели!
Позволете ни да да „украсим” къщата, апартамента, а защо не и офиса или хотела ви!
Разгледайте онлайн предложенията ни, както и на място за да се докоснете и получите пълна информация за всеки
модел врата: www.vratiruse.com
Адресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/113477/izgodni-i-primamlivi-ceni-na-bylgarskiya-pazar--tova-sme-nie-vrati-ruse

Страница 81/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.03.2016

Детективска Агенция Инкогнито-Частен Детектив-Пловдив
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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/113476/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv-plovdiv

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/113475/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Специални цени на входни и интериорни врати
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
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Офис: 0899/69 1001
http://obiavidnes.com/obiava/113474/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/113473/limfomat---aparat-za-limfen-drenaj--presoterapiya

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
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- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/113472/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113471/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
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здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/113470/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
http://obiavidnes.com/obiava/113469/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/113468/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
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Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/113467/masajna-kushetka-magicpro

Супер цени и огромно разнообразие в шоурум Врати Експерт Пловдив
Заповядайте в новооткрия шоурум Врати Експерт Пловдив и ще намерите най-добрите решения за вашия дом или
офис.Предлагаме най-голямото разнообразие от модели на блиндирани входни и интериорни врати - класически и
нестандартни, подходящи за всеки вкус. Заповядайте на адрес: Пловдив, бул. „Дунав”44 - ще ви очакваме с усмивка!
http://obiavidnes.com/obiava/113466/super-ceni-i-ogromno-raznoobrazie-v-shourum-vrati-ekspert-plovdiv

Алуминиева врата за баня, цвят Златен дъб
Водоустойчивa врата за баня, с гумено уплътнение на крилото и касата.
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчивa врата за баня, с гумено уплътнение на крилото и касата.
Посока на отваряне: Лява и Дясна – Фалцова
Размер на крило + каса: – 68см./196см.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
В базовия комплект се включва:
Дебелина на каса: 4см.
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Дебелина на крило: 5см.
Панти: 3 бр.
Дръжки: розетки
Монтаж: щок
http://obiavidnes.com/obiava/113465/aluminieva-vrata-za-banya-cvyat-zlaten-dyb

Saecoexellent фирма номер едно в България по продажба, сервиз на кафе машини
Saecoexellent фирма номер едно в България по продажба, сервиз на кафе машини. Предлагаме Saeco на ниски цени,
най-хубавите кафе машини-от ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. Италиански и швейцарски напълно автоматични кафе машини за
офиси, магазини, кафенета и дома с вградена кафемелачка пълен автомат в идеално
състояние. Последно поколение кафе автомати: само с едно натискане на бутона, кафето се дозира автоматично, смила
се и получавате Вашето любимо еспресо директно в чашата. Отпадъкът се изхвърля в специално пригоден за това
контейнер. Независимо дали желаете късо италианско “ristretto” или дълго кафе, то завършва с истински плътен каймак.
Постоянен внос от Швейцария, продажби на едро и дребно и много голям избор от всички модели кафе машини,
кафемелачки. Гаранционен и
след гаранционен сервиз. Продажба и на чисто нови кафе машини марка SAECO и
GAGGIA с 2 години гаранция, както и резервни части за всички модели
кафе машини роботи и кафемелачки. Ново-предлагаме изкупуване на Вашата стара кафемашина(само роботи), без
значение дали е работеща. Изпращам с еконт с направена застраховка, опция преглед и тест. За справка Mtel
0889278039, Vivacom 0879466606, Globil 0893974674. РАБОТИМ И В СЪБОТА И В НЕДЕЛЯ за София 0888327739,
0879372873, за Хасково 0888061314, Skype: saecoexellent Email:
saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/113464/saecoexellent-firma-nomer-edno-v-bylgariya-po-prodajba-serviz-na-kafe-mashini

0882551735,фини шпакловки,и др.довършителни ремонти.
0882551735,фини шпакловки.гипсови шпакловки.латекс.топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.минерални мазилки.замазки и др. Довършителни деиности.започване веднага ценитеможе да седоговарят.
http://obiavidnes.com/obiava/113463/0882551735fini-shpaklovkii-drdovyrshitelni-remonti

Почивка в Родопите
Почивка в Родопите. Посещение на туристически обекти,
риболов и конна езда.
http://obiavidnes.com/obiava/113462/pochivka-v-rodopite

Почивка в Родопите
Почивка в Родопите. Посещение на туристически обекти,
риболов и конна езда.
http://obiavidnes.com/obiava/113461/pochivka-v-rodopite

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/113460/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113459/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Доходна Надомна Работа
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/113458/dohodna-nadomna-rabota

отслабни
Искате да отслабнете без да спазвате диети или да правите упражнения.Е отговора на всички ваши въпроси как да
отслабна и с какво да отслабна е точно тук.
Името му е ЛИПОВОН!!!
http://obiavidnes.com/obiava/113457/otslabni

3DKOEV - DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV - DESIGN Studio
3DKOEV - DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV - DESIGN Studio I - Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel. 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/113456/3dkoev---design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev---design-studio

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/113455/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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