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http://obiavidnes.com/obiava/115758

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118964/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118963/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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
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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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/118962/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118961/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118960/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
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Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/118959/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Регулируем колан за отслабване Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118958/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

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
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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 " 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/118957/masajna-kushetka-magicpro-2

Лимфопреса - Апарат за 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:
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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/118956/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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 :
http://obiavidnes.com/obiava/118955/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Ремонт на покриви - София
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
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GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118954/remont-na-pokrivi---sofiya

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118953/hidroizolaciya

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118952/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118951/remont-na-pokrivi---burgas

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 !
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ето тук www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118950/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118949/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118948/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-

отслабни с мейзитанг
Какво е Meizitang, продукт номер едно за отслабване, Meizitang Botanical Slimming .Защо да изберем Meizitang – билковите
натурални хапчета за отслабване Мейзитанг ?
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден 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, както при някои други хапчета за отслабване!www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118947/otslabni-s-meyzitang

Търся жена за сериозни отношения.
Искам да се запозная с жена с добро сърце ,жена която може да ми даде сигурност и когато имам нужда от нея да ме
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подкрепи.Жена на която мога да разчитам, когато е до мен в трудни моменти и да бъде грижовна.Жена със
самочувствие и вяра в собствените си възможности.Жена която усмивката и ще бъде най-важна за мен!Жена,която
ще ме накара да се чувствам така, както никога досега...
http://obiavidnes.com/obiava/118946/tyrsya---jena-za-seriozni-otnosheniya

cialis за мъже
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118945/cialis-za-myje

Ремонт на покриви Плевен
Фирма Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на конструкцията,
Благодарение на професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/118944/remont-na-pokrivi-pleven

работа за чехия
На вашето внимание БЪЛГАРИ,чешка фирма набира своите работници директно тук във БЪЛГАРИЯ.работа е легална и
целогодишна.набираме мъже които искат,могат и познават работата.ние сме коректни с всички наши патньори в
ЕВРОПА.повече от 30 г.работим в сверата на горско ,лисничейство и пътни строежи.посигуряваме на нашите
работници добри условия за работа и спане.безплатно е превоза ви на работното ви място.седмичен аванс всяка
седмица.заплата на всяко 20 число на следващия месец.усигоровки и бонуси за свършена работа в срок.работим на 6
дневна седмица по 8 ч.в БЪЛГАРИЯ имаме наш офис където правим интервю с вас.запознаваме ви с условията правим
договори задължително на български във БЪЛГАРИЯ.при нас работят само българи и чехи.работим с вас директно без
посредници или агентури.няма езикова бариера за всеки от вас.изпълняваме стриктно изискванията на европейския
съюз.вашия трудов стаж се зачита за пенсионираме във БЪЛГАРИЯ.НАБИРАМЕ МЪЖЕ ДО 50г.атлетични
,работливи,готови да докарват добри доходи за себе си.имате срок на изпитание 1 месец при нас.набира ме
,горски,лесничей,общи
работници,озеленители,градинари,резачи,секачи,лесовъди,парникови
работници,трактористи,шофьори с право на работа с B/C категорий.набираме и жени за определени длъжности
понякога.
http://obiavidnes.com/obiava/118943/rabota-za-chehiya

Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна,
Цени - от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06. и след 25.08. дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , тел. 0888460142 , 059625987
kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/118942/chasten-dom-kostandara--se-namira-v-starata-chast-na-grad-pomorie--na-tiha-i-s

Почивка на море в Поморие, лято 2016
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна,
Цени - от 10 до 16 лв. нощувка
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До 23.06. и след 25.08. дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , тел. 0888460142 , 059625987
kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/118941/pochivka-na-more-v-pomorie---lyato-2016

Уеб дизайн. SEO оптимизация. Уеб марктинг
Изработка на сайтове за услуги, производство, недвижими имоти и обяви от New Vision Web and SEO Ltd. Всички наши
пакети са с включена оптимизация и обучение за работа с администрацията.
http://obiavidnes.com/obiava/118940/ueb-dizayn-seo-optimizaciya-ueb-markting

Блиндирани входни врати
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио - матово,релефно. Вратата е в комплект с крилото, 10см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5
секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на
вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена релефна дървесна шарка.Орнаментът на модела е
традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища, така и за
тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
гр. София - Лозенец
ул. Стоян Михайловски, 14
тел: 02/86 20 842
Мобилен: 0896 69 10 12
e-mail: office@doormann.bg
Работно време:
понеделник - петък 09:00 - 18:00
събота 09:30 - 14:30
неделя почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/118939/blindirani-vhodni-vrati

Професионално фото заснемане
Професионално фотозаснемане на Вашето семейно събитие. Сватби, кръщенета, годинки, фотосесии. За повече
информация: 087 66 55 366 или Facebook: Studio Petrov 88 и сайта www.studiopetrov88.com
http://obiavidnes.com/obiava/118938/profesionalno-foto-zasnemane

Най-добрите условия за кредит
Най-добрите условия за бърз кредит.
http://obiavidnes.com/obiava/118937/nay-dobrite-usloviya-za-kredit

Обичате ли Вашия дом? Подарете му врата от Врати Бургас!!!
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в
качеството и разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!
http://obiavidnes.com/obiava/118936/obichate-li-vashiya-dom-podarete-mu-vrata-ot-vrati-burgas

Професионална SEO оптимизация - Reshenia.com
Подобряване на позициите на вашия уебсайт в търсачките. Ние от Reshenia.com ви предлагаме напълно независима
оценка на SEO параметрите на вашия уебсайт. Ще разгледаме вашия код, ще проверим дали сайтът ви отговаря на всики
официални стандарти на Google и ще ви изготвим списък с конкретни действия и препоръки как да коригирате
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съответните нередности. Ние можем да се заемем с оптимизацията на вашия уебсайт, така, че той да се позиционира
по-добре в търсачките.
Цени за абонаментна SEO услуга от 300 лева на месец в зависимост от уебсайта.
http://obiavidnes.com/obiava/118935/profesionalna-seo-optimizaciya---resheniacom

Лаптопи втора ръка
Ако харесвате преносимите компютри на Apple заповядайте в онлайн магазина Restore.bg и изберете нов или втора ръка.
http://obiavidnes.com/obiava/118934/laptopi-vtora-ryka

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете имейли - не ги четем.
Повече инфо на телефон 0988838774 - вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/118933/zaemi-do-7000-lv

Нови модели врати за вашия дом,офис и хотел.
В шоурум Доорманн ще откриете невероятни предложения на стъклени, интериорни и входни врати в многообразие от
модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за предлаганите модели, както и
насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118932/novi-modeli-vrati-za-vashiya-domofis-i-hotel

отслабни с липовон
LIPOVON – ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ НОМЕР ЕДНО В НАД 150 ДЪРЖАВИ.
Lipovon е натурален билков продукт съставен от две много известни билки в целия свят.Първата е Hoodia Gordonii, а
втората е Garcinia Cambogia.Тези две билки съчетани е един продукт наречен Lipovon правят този билков продукт за
отслабване номер едно в над 150 държави в целия свят.Липовон се създаден специално за хора, които имат проблем с
наднорменото тегло.Lipovon е действа при всеки, независимо пола или възрастта.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118931/otslabni-s-lipovon

Стимуланти за уголемяване на бюста от Bg Stimulanti
Продукти, стимулиращи растежа на бюста при жените
http://obiavidnes.com/obiava/118930/stimulanti-za-ugolemyavane-na-byusta-ot-bg-stimulanti

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/118929/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

търся жена за среща
Обичам едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/118928/tyrsya-jena-za-sreshta

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 www.easymoneybg.ovo.bg
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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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118927/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118926/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗЧЕШКА
АГЕНЦИЯ ГАРАНТИРАНО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/118925/chehiya-bez-komision-rabotni-mesta-s-dogovor-i-osigurovki-chrezcheshka-agenciya-garant

Интериорна врата Gradde Wartburg, цвят Сибирска Лиственица
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„.
Рамката е дървена (усилена) от HDF. Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна.
Това позволява разширяване на обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото
е матово (бял мат) с дебелина 4мм.
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Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/118924/interiorna-vrata-gradde-wartburg-cvyat-sibirska-listvenica

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118923/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Външни врати
Борман България ви предлага турски входни врати с 2 години гаранция, налични модели на склад с възможност за
монтаж до 7 дни и пезплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://borman.biz/vhodni-vrati-ceni/
http://obiavidnes.com/obiava/118922/vynshni-vrati

kamagra gold за мъже
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена ерекция.
Камагра / Kamagra е точно този сексуален продукт, който действа много благоприятно върху ерекцията и
преждевременната еякулация (спира и забaвq изпразването).Kamagra е на страхотна цена и по нищо не отстъпва на
Viagra, Levitra или Cialis.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118921/kamagra-gold-za-myje

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
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/118920/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Корейска козметика - Benton, Skin Watchers в магазина KoCos.Bg
Корейска козметика с екстракт от охлювена слуз, която съдържа протеогликани и глюкозаминогликани, алантоин,
колаген и еластин, гликолова киселина, хиалуронова киселина, антимикробни пептиди, гликопротеин ензими и цял списък с
микро елементи. Вижте натуралните серуми, ампули, лосиони, емулсии, гелове, пяна, масла, пилинг гелове и маски. Всички
продукти в KoCos.Bg отговарят на строгите изисквания на Европейската Комисия за продажба на козметични продукти
в Европейската Общност и са нотифицирани в CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Не правете компромиси с
качеството на козметичните продукти за лице. Пазарувайте разумно и вземете намаления от програмата за лоялни
клиенти.
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http://obiavidnes.com/obiava/118919/koreyska-kozmetika---benton-skin-watchers-v-magazina-kocosbg

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118918/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118917/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Риболовни принадлежности
Ние сме онлайн магазин за търговия с риболовни принадлежности.
Предлаганите от нас такъми са:
Риболовни пръчки за всякакъв вид риболов, телескопи за риболов, директни телескопи и камшик, мачове, фидери,
телекарп, телемач, болонези, въдици за спинингов риболов,тролинг и сомски пръчки за всеки вкус дори за
най-взискателните рибари.
Макари за риболов,Шаранджийски, байтрънъри, с преден и заден аванс ,мачови макари, кепове, столове за риболов,
живарници, влакна, куки,род под,стойки и прикачни за всякакъв вид риболов,куфари и чанти за риболов.
Захранки и дипове, кускус, жито, тежести, царевица,воблери,блесни и др.
Предлагаме БЕЗПЛАТНА доставка до всяка точка на България при поръчка над 25 лева до офис на Еконт !!!
http://obiavidnes.com/obiava/118916/ribolovni-prinadlejnosti

отслабни с meizitang
Какво е Meizitang, продукт номер едно за отслабване, Meizitang Botanical Slimming ?
Защо да изберем Meizitang – билковите натурални хапчета за отслабване Мейзитанг ?
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден 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
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тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване!www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118915/otslabni-s-meizitang

Ултразвуков овлажнител 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/118914/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал
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. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118913/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, 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/118912/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

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/118911/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

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/118910/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi
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Кана 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/118909/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
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
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/118908/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори 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/118907/destilatori-za-voda

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/118906/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – 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/118905/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор и озонатор на въздуха
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
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/118904/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/118903/blindirani-vrati-na-konkurentno-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118902/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118901/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

sexstimulanti
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.Черна
мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален
акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118900/sexstimulanti

уроци по рисуване в София
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Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и скулптура за деца през седмицата.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118899/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Ниски и изгодни цени само във Врати Русе!
Не изтървайте възможността си да се „запознаете” с най-новите модели интериорни и входни врати, които ви
предлагаме на висок стандарт и задоволителни цени. На ул. Борисова 44, срещу Художествената изложба се намира
нашият богат на мостри Шоурум, в който Ви очакваме. www.vratiruse.com
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118898/niski-i-izgodni-ceni-samo-vyv-vrati-ruse

Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода
www.gadgetstore.ovo.bg
0883 33 88 92
Уникални душ слушалки с функция масаж + функция пестене на вода. В слушалката са вградени множество керамични
топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират. Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които
масажират тялото по неповторим начин, а също така помагат и за пестене на вода!
- Тройна филтрация на водата (турмалин, германий, медицински камък)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнерa под капачката на слушалката)
- Съвместима с стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/118897/masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Алуминиеви врати за баня
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчиви
Гумено уплътнение на крило и каса
Посока на отваряне: L и R - фалцови
Размер ( крило + каса ): – 68см./196см.
Каса: 4см.
Крило: 5см
Панти: 3 бр.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
Дръжки: РОЗЕТКИ
МОНТАЖ: ЩОК
Производство: България
http://obiavidnes.com/obiava/118896/aluminievi-vrati-za-banya
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КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -11.09.2016г.
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/118895/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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: 07.09.2016г. 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/118894/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
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 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало – 10.09.2016г. 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/118893/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

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: 12.09.2016г. 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
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118892/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език второ ниво
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:
13.09.2016г. 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/118891/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 руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 13.09.2016г.
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/118890/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език - Intermediate
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: 14.09.2016г.
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/118889/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови

Страница 20/52

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.08.2016

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: 14.09.2016г. 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:
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/118888/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 12.09.2016г.
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/118887/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1. 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 два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 07.10.16г. Цена – 250 лв.
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/118886/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

Вечерен курс по испански език – начално ниво
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 – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
13.09.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/118885/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

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 – 10.09.2016 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/118884/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Входни,интериорни,алуминиеви и стъклени врати
Голямо разнообразие на модели и цветове на входни и интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум
Порта Нова на ул. Одрин 15 (Трапезица, до спирката на Елкабел) в Бургас. Произвеждат се в различни цветове. Големи
налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/118883/vhodniinteriornialuminievi-i-stykleni-vrati

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.09.2016г.
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/118882/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

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, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 12.09.2016г.
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118881/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език, ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. 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 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 17.09.2016г.
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/118880/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

Курс по португалски език ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всеки понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 26.09.2016г.
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/118879/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/118878/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/118877/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по португалски език за начинаещи
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 (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 09.09.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
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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/118876/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
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. Начало- 10.09.2016г.
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/118875/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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 веднъж седмично - събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало 10.09.2016.
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/118874/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

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- понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30
часа. Цена: 250 лева.
Начало 26.09.2016.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/118873/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
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/118872/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Стоки за банята и дома от Home-Max.BG
Ако ремонтните дейности ви предстоят, на вашето внимание е следното предложение: Санитария на невиждани цени
от онлайн-магазин на фирма Хоум_Макс. От порцелан през душ кабини, вани и корита, до смесители и душове, при нас ще
откриете богато разнообразие от аксесоари за баня. За повече подробности ви очакваме на 0882 820 410!
http://obiavidnes.com/obiava/118871/stoki-za-banyata-i-doma-ot-home-maxbg

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
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
http://obiavidnes.com/obiava/118870/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажните легла " MagicPRO-3" се предлагат в кремав и черен цвят.
Професионалната преносима кушетка за масаж "MagicPRO-3" е 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
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татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на преносимата масажна кушетка е изработена от твърдата дървесина на германски
европейски бук и 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.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-3" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-3:
O Дъжина: 192 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. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-3" се състои от 3 секции. Третата секция е подвижна - с възможност за
повдигане!
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.
"MagicPRO-3" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.
http://obiavidnes.com/obiava/118869/masajna-kushetka-magicpro-3-trisektorna

Бъди спокойна за бъдещето си и започни да градиш сигурност за семейството си още днес!
Търсиш работа, искаш да си независима, финансово осигурена, но и да се развиваш и да живееш интересно? Тогава ела в
нашия задружен отбор от победители! Започваш самостоятелен бизнес в сътрудничество с изключително лоялна и
стабилна компания от световно ниво, лидер в бранша.
Освен това работиш от всяка точка на страната и чужбина, без да бързаш за работа и да пътуваш в претъпкани
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автобуси. Трябва ти само лаптоп или таблет, работиш директно от уюта на собствения си дом когато и колкото
решиш. Проектът „Моята онлайн кариера“ ще ти даде шанс за реализация в най-добрия екип в страната, неограничена
възможност за развитие и най-важното - ще промени живота ти и този на твоето семейство към по-добро.
Ако искаш да започнеш своето пътуване към един нов начин на живот, потърси ме в Скайп на Stela_vst, за да ти разкажа
лично в неангажиращ разговор.
Побързай, защото късметът винаги обича силните и смелите и тези, които грабват своя шанс на мига. Останалото е
въпрос на време, вяра и кураж да следваш мечтите си. А ние знаем пътя към всичко това и ще бъдем неотлъчно до теб
докато успееш да се пребориш за тях!
http://obiavidnes.com/obiava/118868/bydi-spokoyna-za-bydeshteto-si-i-zapochni-da-gradish-sigurnost-za-semeystvoto-si-oshte

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118867/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118866/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

V Maxprotect - Интелигентни системи за сигурност и охрана
V Maxprotect е сред водещите фирми, предлагащи професионално проектиране и изграждане на различни по вид и
предназначение интелигентни системи за сигурност. При внедряването на всяка отделна система, фирмата взема
предвид особеностите и нуждите на всеки обект, така че да гарантира на 100% нейната ефективност и
функционалност. V Maxprotect ви предлага не просто пълна защита на вашия дом, бизнес и близки, но и бърза
възвръщаемост на направената от вас инвестиция.
http://obiavidnes.com/obiava/118865/v-maxprotect---inteligentni-sistemi-za-sigurnost-i-ohrana

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
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Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118864/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118863/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

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
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118862/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
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Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118861/2-chifta-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118860/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Масажна кушетка MagicPRO 2
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.
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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 ” 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/118859/masajna-kushetka-magicpro-2

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”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118858/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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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
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118857/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118856/masajna-masajirashta-sedalka

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118855/30-50-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 !
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ето тук www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118854/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Пожароустойчиви врати
Борман България ви предлага стандартни и не стандарни 60 и 120 минутни противопожарни врати. 2 години гаранция
безплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni/
http://obiavidnes.com/obiava/118853/pojaroustoychivi-vrati

YESPRIZE.COM
YESPRIZE.COM e най-бързо развиващия се уеб сайт за награди. Вашата цел е да се регистрирате в него и да започнете да
събирате точки, които да замените за парична или предметна награда.
http://obiavidnes.com/obiava/118852/yesprizecom--parichni-i-predmetni-nagradi

Активатор 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/118851/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

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/118850/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Ултразвуково устройство за пране – система Silver
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/118849/ultrazvukovo-ustroystvo-za-prane--sistema-silver
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Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, 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/118848/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
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. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118847/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Ултразвуков овлажнител 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/118846/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

Овлажнители на въздуха
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.
http://obiavidnes.com/obiava/118845/ovlajniteli-na-vyzduha

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
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/118844/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

Ултразвуков уред против съсели – Изберете българското!
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Електронният уред за борба с гризачи e предназначен да гони
гризачите по екологично чист начин, без консумативи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118843/ultrazvukov-ured-protiv-syseli--izberete-bylgarskoto
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/118842/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

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/118841/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

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/118840/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. 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/118839/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
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чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118838/detoksikatori

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118837/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - София
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118836/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118835/cifrova-ultrazvukova-dvulitrova-vana-za-pochistvane--s-nagrevatel

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/118834/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk
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Предлагаме заеми между сериозни и честни лица
Предлагаме заеми между сериозни и честни лица
Финансова подкрепа
Искам да предложа услугите си в административния, редакционна
административни документи, водене на записки по време на срещи, текстообработка
и компютъризирана счетоводството и финансите за малки и средни предприятия
предприятия и обществени организации. Имам солидна
опит в административната подкрепа, офис автоматизация и счетоводство,
че \ "много добри умения за писане и овладяване на правилата на френски
писмено. Аз съм автономен, динамична, находчив, честен и внимателни. аз
Ви кани да се свържете с мен по електронна поща, електронна поща: carlosesantinez@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/118833/predlagame-zaemi-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118832/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118831/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Качествени врати за дома на достъпни цени от Врати Express
При нас ще намерите интериорни врати с марка – „Стандарт” ( български), „Gradde”( немски).Касите са обли с
плаващи первази или прави с възможност за регулиране само от едната страна на касата. Обхващат както по-тесни
зидове от 7 см.,така и по-широки -до 50 см.
Входни врати – висок клас китайски врати с дебелина на металните листове 1,2мм.,турски врати, български врати.
Вратите са подходящи както за апартаменти, така и за къщи.Предлагаме и врати за мазета.
Продуктите са налични на склад. Разполагаме с различни размери и посоки на отваряне.
Адрес- бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
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Работно време:
Понеделник –петък : 9:00ч. - 18:00ч.
Събота : 9:30ч. - 14:30ч.
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/118830/kachestveni-vrati-za-doma-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express

Евтини врати
Борман България ви предлага много видове качествени врати на приемливи цени. Безплатно взимане на размери, 2 години
гаранция.
Сайта ни е: http://borman.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/118829/evtini-vrati

СТИКЕР ЗА GSM СРЕЩУ РАДИАЦИЯ И ТУМОРИ *3 бр. за 10 лв.
стикери, самозалепващи, GSM, мобифони, радиация, тумори, рак, мозък, очи, премахва 99,9%, увеличава, срок,
зареждане, батерия, срок, забрана деца до 15 г.
Стикер за GSM срещу радиация и тумори *3 бр. за 10 лв.
СТИКЕР ЗА GSM СРЕЩУ РАДИАЦИЯ И ТУМОРИ *3 бр. за 10 лв.
* GSM СА ПО-ВРЕДНИ ОТ ЦИГАРИТЕ! БУМ НА ТУМОРИ В МОЗЪКА И ОЧИТЕ!
* ЗАЩИТНИЯТ СТИКЕР ЗА GSM НЕУТРАЛИЗИР 99,9% ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА РАДИАЦИЯ,
2-3 ПЪТИ УВЕЛИЧАВА СРОКА И 50% ВРЕМЕТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА!
* В МНОГО СТРАНИ Е ЗАБРАНЕНО ДЕЦА ДО 15-18 г. ДА ПОЛЗВАТ GSM!
* ЗАЛЕПЕТЕ ЗАЩИТЕН СТИКЕР НА GSM ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ СВОЕТО ЗДРАВЕ !
Мобилните телефони отдавна са неизменна част от ежедневието на човека. Но запознати ли сме с негативните
последици от използването на мобилния телефон върху нашето здраве.
През последните години се забелязва значителна публичност по отношение на реалните страхове на медицината от
електромагнитните вълни, излъчвани от мобилните телефони, като причина за мозъчни тумори и много други сериозни
заболявания и увреждания на човешкото здраве.
Многобройни са в последно време публикациите в медиите за опасността на предавателните антени по покривите, а
се оказа че радиационните излъчвания от мобифоните са много по-вредни и опасни за човешкото здраве.
Мобифоните генерират електромагнитни вълни, които се изпращат директно от ушния канал към мозъка. Тяхното
продължително въздействие при разговори, особено при децата, крие извънредно голяма опасност.
Когато използваме GSM, тялото ни поглъща микровълнова радиация, факт, който е потвърден от многобройни научни
институции и учени.
Сериозните последици за нашето здраве се изразяват в главоболие, умора, стрес, сърдечносъдови заболявания. Особено
тези последици са опасни за детския организъм и затова в много страни е забранено децата да използват мобифони, а
учениците да си разменят само текстови съобщения /SMS/.
.
След многогодишни изследвания на 13 хил. души от 13 страни учените
са доказали връзката между мобилните телефони и появата на мозъчни тумори.
Освен това хората, които често говорят по GSM страдат по-често от рак от останалите. Учените твърдят, че
мобифоните изпращат в главата на
човека 217 електромагнитни импулса на минута.
Решението на тези проблеми е използването на антирадиационен защитен стикер, който поглъща почти 100% от
излъчваната вредна радиация. Защитният стикер е научна иновация и новост в сферата на здравеопазването, която ще
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Ви помогне срещу вредните последици за вашето здраве.
Защитният стикер срещу вредните електромагнитни излъчвания е патентован в Европейския патентен офис и
притежава международен патент. Ефективността на стикера и осигуряваната от него степен на защита е официално
документирана от експертите на Световната здравна организация.
Стикерът се залепва върху горната част на батерията или върху задната капачка на телефона в горната и част, в
близост до приемната антена.
Ежедневните продължителни разговори, особено при децата могат да доведат до сериозни проблеми със здравето. Не
подценявайте тази сериозна опасност за вашето здраве и вземете своевременно мерки като използвате защитен
самозалепващ стикер.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/9VxEZV7MSoo
https://youtu.be/eI1tX3C419c
https://youtu.be/i7NxAOrCYN8
Защитният стикер е подходящ също така и за таблети, компютри и др. Той е с размери 3х5 см. Има различни видове
защитни стикери, но този е с най-ниска цена.
Учените продължават изследванията за вредното влияние на мобилните телефони върху човешкото здраве.
Произход: Япония
Промоционална шокова цена: 5 лв., за 2 бр.-8 лв. и за 3 бр.-10 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на затворения супермаркет Европа)
или по куриер на”Еконт Експрес”, такса при получаване от офиса 4,15 лв.,
(да се посочва името на офиса, а не адреса) и до адрес 6,50 лв. и получаване
Еконт таксата е 7,90 лв. и
получаване до три работни дни.
Името на най-близкия офис вижте в сайта: http://www.econt.com/offices/
За предпочитане е получаване от офиса в удобно за вас време, а не да се
доплаща допълнителна такса, както и при повишаване цената на бензина.

на следващия ден, а до селища без офис на

чака

куриера цял ден, а в събота да се

КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/118828/stiker-za-gsm-sreshtu-radiaciya-i-tumori-3-br-za-10-lv

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове 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/118827/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. Повече инфо на телефон 0988838774
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За повече информация - вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/118826/zaemi-do-7000-lv

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118825/bulgarian-for-foreigners

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/118824/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . 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/118823/ruski-ezik--individualno-obuchenie
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Индивидуално обучение по румънски език
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: 15 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/118822/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

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/118821/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/118820/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/118819/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.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/118818/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
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/118817/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

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/118816/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
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/118815/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение 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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118814/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118813/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118812/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118811/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

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).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118810/individualno-obuchenie

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118809/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118808/remont-na-pokrivi---burgas

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118807/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118806/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/118805/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Стоки за банята и дома от Home-Max.BG
Ако ремонтните дейности ви предстоят, на вашето внимание е следното предложение: Санитария на невиждани цени
от онлайн-магазин на фирма Хоум_Макс. От порцелан през душ кабини, вани и корита, до смесители и душове, при нас ще
откриете богато разнообразие от аксесоари за баня. За повече подробности ви очакваме на 0882 820 410!
http://obiavidnes.com/obiava/118804/stoki-za-banyata-i-doma-ot-home-maxbg

150 лева едногодишен договор за подбор на персонал
БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ООД
ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЦЕНА ОТ 150 лева ЗА ГОДИНА.
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗАЯВИТЕ
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА КОЛКО ЛИЦА ПЕРСОНАЛ СТАВА ВЪПРОС
ПРОМОЦИЯТА! – 150 лева – ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШАТА ФИРМА ЗА ИЗНАМИРАНЕ
НА ПЕРСОНАЛ ЗА СВОБОДНИТЕ ВИ РАБОТНИ МЕСТА.
Частно бюро „Труд BG” е лицензирано по българското законодателство частно бюро по труда към фирма „БЪЛГАРСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА” ООД с лиценз № 2068 / 2016 година от МТСП – безсрочен.
Извършваме професионален подбор на персонал.
Селекцията и подборът на персонал може да Ви струва скъпо, като изгуби ценното време на Вашите служители и на
самите Вас.
Ще Ви струва по – скъпо ако заплатите платените обяви във вестници и специализираните сайтове.
Още по – скъпо ще Ви струва, ако наемете неподходящия кандидат, особено ако е на отговорна и важна позиция във
фирмата Ви.
Ние Ви помагаме да спестите време и пари.
Предлагаме на Вашето внимание подписването на едногодишен абонаментен договор с Частно бюро „Труд БГ” на
промоционалната минимална стойност от 150.00 лева за една година.
Какво получавате:
1. Цяла година Ви изнамираме работници и служители за свободните работни места във фирмата Ви – независимо за
колко длъжности става въпрос.
2. Вие определяте изискванията към кандидатите за свободните работни места във фирмата Ви.
3. За всяко едно свободно работно място договаряме начин на подбор /интервю във Вашата фирма, интервю в офиса на
Труд БГ, самостоятелно интервю провеждано само от Вас и др.под./.
4. Не заплащате за обяви във вестници и интернет сайтове за изнамирането на кандидати за работа.
5. Спестявате си време за подбор на персонал – извършваме го ние по Вашите критерии.
6. Не притесняват Вас по телефона и не разговарят с Вас потенциалните кандидати – притесняват Нас – Частно бюро
Труд БГ.
7. Не се срещате лично с неподходящите кандидати – срещаме се ние с тях – това е нашата работа.
Цяла година при заявка от Ваша страна изнамираме работници и служители, независимо за колко длъжности /позиции/
става дума.
Можете да се свържете с нас:
„ТРУД БГ” – частно бюро по труда към
БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Тел.: 032/963311; 0898/829724
Лице за контакт: Мария Делова
http://obiavidnes.com/obiava/118803/150-leva-ednogodishen-dogovor-za-podbor-na-personal

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ВКЪЩИ!
Все още ни държи емоцията на лятото,нали? Дните ще се изтърколят и неусетно ще дойде и първият учебен ден.
Подготвени ли сме да изпратим нашите деца на училище? Пари за учебници, помагала, уроци, танци, спорт, училищно
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настоятелство, екскурзии.. да продължавам ли.. наеми, заеми, сметки... Как да си помогнем ли? Има как! Запиши се на
безплатната онлайн лекция на линка Bit.ly/Моят-Бизнес и реши , дали искаш да постигнеш нещо !
http://obiavidnes.com/obiava/118802/dopylnitelni-dohodi-ot-vkyshti

сексуални стимуланти
секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си
партньор.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/118801/seksualni-stimulanti

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/118800/otslabni-s-lida

сексуални стимуланти
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка! http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118799/seksualni-stimulanti

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118798/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/118797/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/118796/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Блиндирана входна врата Модел Т108 Тъмен орех
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели с лаково
покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см; 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от метал, минерална вата и MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна (пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“); шпионка с
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метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата
и не е подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва
вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/118795/blindirana-vhodna-vrata-model-t108-tymen-oreh

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118794/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118793/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инвестиции - допълнителни капитали за бизнеса чрез преки инвестиции
Всекидневните безмилостни промени, налагани към бизнеса в България от Европейския съюз и Българското Правителство
изискват смели, бързи и адекватни решения от най-предвидливите в бизнеса. Светът се променя изключително бързо и
геополитическите особености влияят непоправимо на бизнеса по целия свят. Тези сериозни обстоятелства не трябва да
се пренебрегват от нито един бизнес и само най-решителните и гъвкави предприемачи, които партнират с по-големите
„играчи
http://obiavidnes.com/obiava/118792/investicii---dopylnitelni-kapitali-za-biznesa-chrez-preki-investicii

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
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ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118791/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118790/slivaniya-i-pridobivaniya

Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118789/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат
най-разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118788/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
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Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118787/vryzki-s-investitori-investor-relations

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
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Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118786/prodajba-na-biznes

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118785/ocenka-na-biznes

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден 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, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118624/otslabni-s-meyzitang

Нараства търсенето на ПОС терминали в таксиметровия превоз
Само за първите шест месеца на 2016 година броят на електронните плащания в таксиметровите автомобили е
нараснал наполовина спрямо общия брой на всички транзакции, извършени през 2015 година
http://obiavidnes.com/obiava/118784/narastva-tyrseneto-na-pos-terminali-v-taksimetroviya-prevoz

сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж! http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118783/seksualni-stimulanti

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден 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, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118782/otslabni-s-meyzitang

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118781/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118780/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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