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Инкубатори от Borisof & son
ВИЖТЕ КЛИПЧЕТАТА ЗА РАБОТАТА НА ИНКУБАТОРИТЕ НИ, А НЕ ОБЯСНЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНА И НЕПРИЯТНИ
ИЗНЕНАДИ В ЕКОНТ!!
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/121249/inkubatori--ot-borisof--son

Инкубатори-Люпилни автоматични и полуавтоматични тип люлка !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121128/inkubatori-lyupilni-avtomatichni-i-poluavtomatichni-tip-lyulka-

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo ThinkPad T510, W510
http://obiavidnes.com/obiava/121430/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Sony VAIO VPCY218, VPC-Y115, VPC-Y118, VPCYA26, VPCYB15, VPCYB3, PCG-31211M
http://obiavidnes.com/obiava/121429/ventilator-za-laptop

Слушалки Ovleng V10
Слушалки Ovleng V10, микрофон, син/бял, червен/черен, червен/бял, черен/син
http://obiavidnes.com/obiava/121428/slushalki-ovleng-v10

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Toshiba Satellite C850, C855, C875, C870, L850, L870 4 pins TYPE 2
http://obiavidnes.com/obiava/121427/ventilator-za-laptop
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Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS G70 4-pins
http://obiavidnes.com/obiava/121426/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 4820T, 4820, 4820Z, 4820TZ, 5820, 5820Т, 5820TZ, 4745
http://obiavidnes.com/obiava/121425/ventilator-za-laptop

получите неограничен достъп до заеми в рамките на 2 дни при sirpaulsonjosh@gmail.com
получите безплатен достъп до заеми при ниски лихви cinterest да подпомага и справяне с финансовите си проблеми в
sirpaulsonjosh@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121424/poluchite-neogranichen-dostyp-do-zaemi-v-ramkite-na-2-dni-pri-sirpaulsonjoshgmail

Слушалки Vykon MQ81
Слушалки Vykon MQ81, микрофон, бял
http://obiavidnes.com/obiava/121423/slushalki-vykon-mq81

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire E1-431, E1-451, E1-471G, V3-471G, TYPE1
http://obiavidnes.com/obiava/121422/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo ThinkPad SL410, SL410K, SL510, SL510K, E40, E50 TYPE1
http://obiavidnes.com/obiava/121421/ventilator-za-laptop

получите неограничен достъп до кредити при nataliastephenfinance@gmail.com
получите безплатен достъп до заеми при 3% на лихвените проценти, за да подпомагат и справяне с финансовите си
проблеми в nataliastephenfinance@gmail.com. \
http://obiavidnes.com/obiava/121420/poluchite-neogranichen-dostyp-do-krediti-pri-nataliastephenfinancegmailcom

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS K45, A45 3 pins
http://obiavidnes.com/obiava/121419/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 7740
http://obiavidnes.com/obiava/121418/ventilator-za-laptop

Само при нас уникални бързи кредити
Само при нас уникални бързи кредити
http://obiavidnes.com/obiava/121417/samo-pri-nas-unikalni-byrzi-krediti

Слушалки Vykon MQ88
Слушалки Vykon MQ88, микрофон, син/бял и оранжев/бял
http://obiavidnes.com/obiava/121416/slushalki-vykon-mq88

Страница 2/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.10.2016

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire S5-391
http://obiavidnes.com/obiava/121415/ventilator-za-laptop

Изработка на надписи от фолио,външна реклама,широкоформатен печат
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага дизайн,изработка и монтаж на надписи от фолио,външна
реклама,широкоформатен печат.Приложение,като рекламни надписи,надписи за витрини,рекламно оформление на
офиси,магазини, търговски обекти за брандиране на автомобили и др.Могат да бъдат изработени от цветно
самозалепващо фолио или напечатани на пвц фолио или перфо фолио.
http://obiavidnes.com/obiava/121414/izrabotka-na-nadpisi-ot-foliovynshna-reklamashirokoformaten-pechat

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/121413/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ - БЕЗ УСЛОВИЯ 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/121412/dopylnitelni-dohodi-za-vseki---bez-usloviya-za-cyalata-strana--

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Pavilion DV4-1000, CQ40, CQ45, (AMD) fan blade
http://obiavidnes.com/obiava/121411/ventilator-za-laptop

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
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Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121410/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

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/121409/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121408/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane
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Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121407/infracherveno-topleshto--kilimche

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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
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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/121406/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:
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/121405/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
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АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121404/detoksikator

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)
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
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1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/121403/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Уникални бързи кредити
Уникални бързи кредити
http://obiavidnes.com/obiava/121402/unikalni-byrzi-krediti

Мебели от HomeMarket.bg
Няма как да пропуснете Хоум Маркет ако търсите мебели на ниски цени и отлично качество. Заповядайте в нашият
електронен магазин на адрес HomeMarket.bg !
http://obiavidnes.com/obiava/121401/mebeli-ot-homemarketbg

С нейната сила всеки проблем е разрешим.
Извършва специални магически ритуали за хармонизиране на взаимоотношенията, събиране на разделени двойки и
семейства. Тя не е просто гадател, а доказал се с времето феномен, който вижда събитията и ги назовава с имена и
дати. Научава за своите свръхвъзможности още на 17 години. Картите Таро стават нейната връзка със света на
окултното. С тяхна помощ гадател и маг Джиляна разкодира предстоящите събития и намира изчезнали хора и
предмети. Диагностигира кармата и тушира негативните влияния. Формира желани събития. Гадател и маг Джиляна
работи и от разстояние на телефон 004915786966444, 0897645416
http://obiavidnes.com/obiava/121400/s-neynata-sila-vseki-problem-e-razreshim

Таблет Acer Iconia A3-A40 (NT.LD1EE.002)(червен)
Таблет Acer Iconia A3-A40 (NT.LD1EE.002)(червен), 10.1" (25.65 cm) WUXGA IPS Display, четириядрeн MTK Quad-Core
Cortex A53 1.50GHz, 2GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 2.0 & 5.0 Mpix camera, Android 6.0, 529 g
http://obiavidnes.com/obiava/121399/tablet-acer-iconia-a3-a40-ntld1ee002cherven

Захранване GTT ATX-550
Захранване GTT ATX-550, 550W, 120мм вентилатор, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/121398/zahranvane-gtt-atx-550

Слушалка Jabra BT2047
Слушалка Jabra BT2047, Bluetooth, 10 метра обхват, съвместима с всички мобилни телефони с Bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121397/slushalka-jabra-bt2047

Edimax BR-6288ACL
Edimax BR-6288ACL, 150Mbps, Dual-Band AC600, 1x LAN 10/100, 1 x micro USB, вградена усилвателна антена
http://obiavidnes.com/obiava/121396/edimax-br-6288acl

Слушалка Jabra Classic
Слушалка Jabra Classic, Bluetooth, 10 метра обхват, съвместима с всички мобилни телефони с Bluetooth, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/121395/slushalka-jabra-classic

Таблет Acer Iconia B1-780 (NT.LCHEE.001)(черен)
Таблет Acer Iconia B1-780 (NT.LCHEE.001)(черен), 7.0" (17.78 cm) WXGA IPS Display, четириядрен MTK MT8163 Cortex
A53 1.30GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 0.3 & 2.0 Mpix camera, Android 6.0, 250g
http://obiavidnes.com/obiava/121394/tablet-acer-iconia-b1-780-ntlchee001cheren

Раница Lenovo ThinkPad Active Medium за лаптопи и таблети до 15.6" (39.62 cm)
Раница Lenovo ThinkPad Active Medium за лаптопи и таблети до 15.6" (39.62 cm), полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121393/ranica-lenovo-thinkpad-active-medium-za-laptopi-i-tableti-do-156-3962-cm

Зарядно за кола Defender UCС-11
Зарядно за кола Defender UCС-11, 5V/1000mA, 1x USB A(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/121392/zaryadno-za-kola-defender-ucs-11

Автомобил под наем в София / rent a car
http://rentacar-sofia.com/
Рент а кар в София - коли под наем в София - rent a car Sofia - безплатна доставка в София. Евтини цени за всички
автомобили под наем, коректно и любезно обслужване
http://obiavidnes.com/obiava/121391/avtomobil-pod-naem-v-sofiya--rent-a-car

Калкулатор Canon LS-123K-MGR
Калкулатор Canon LS-123K-MGR, функция за данъчни изчисления, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121390/kalkulator-canon-ls-123k-mgr

Фъстък 2016г. първо качество
фъсктък сорт Лотос
http://obiavidnes.com/obiava/121389/fystyk-2016g-pyrvo-kachestvo

Фъстък 2016г. ЕКСТРА качество
сорт Лотос
http://obiavidnes.com/obiava/121388/fystyk-2016g-ekstra-kachestvo

IP камера Edimax IC-5150W
IP камера Edimax IC-5150W, специализирана камера, 2Mpix (1920x1080), H.264, безжична, USB, microSD/SDHC
http://obiavidnes.com/obiava/121387/ip-kamera-edimax-ic-5150w

Ниски цени за качествено извозване на отпадъци
Винаги след строително-ремонтни дейности остават доста отпадъци и боклуци. Сръчните работници от
http://razbiva-sofia.com/ могат да ви отменят в извозването им до регламентирано сметище на цена, която си струва да
платите. В арсенала ни влизат собствена превозна техника, контейнери и чували. Ще се отървем от строителните
отпадъци експресно и ефикасно.
http://obiavidnes.com/obiava/121386/niski-ceni-za-kachestveno-izvozvane-na-otpadyci

Транспорт на боклуци
Почти винаги след по-сериозни ремонтни работи остават доста отпадъци и боклуци. Нашите професионалисти от
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http://къртичисти.com/ са способни да ги превозят до специално бунище на изгодна цена. Разполагаме със собствени
контейнери и модерна транспортна техника. Ще извозим всички строителни отпадъци преди да се усетите.
http://obiavidnes.com/obiava/121385/transport-na-bokluci

Уеб камера Defender C-2525HD
Уеб камера Defender C-2525HD, микрофон, 2Mpix, 30 FPS, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/121384/ueb-kamera-defender-c-2525hd

IP камера Edimax IC-7112W
IP камера Edimax IC-7112W, Управляеми камери (PT - Pan/Tilt), 720p HD, H.264, IR осветеност (до 4.5 метра), безжична,
microSD/SDHC
http://obiavidnes.com/obiava/121383/ip-kamera-edimax-ic-7112w

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/121382/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121381/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Панделки под наем от „НОВА Кетъринг”! Прекрасни цветове ленти, воали, дълги панделки от
органза, шиф
Панделки под наем от „НОВА Кетъринг”! Прекрасни цветове ленти, воали, дълги панделки от органза, шифон, коприна,
избор от цветове!
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Отдаваме различни размери и цветове ефирни панделки под наем за всяко събитие! Изработени от органза, тишу,
шифон, воали, коприна и още разнообразни видове, подходящи за столове, маси, шатри, за декорация на празнични
елементи и ефектна украса. Предоставяме под наем маси и столове – конферентни, официални, банкетни, ПВЦ,
коктейлни, бар стол, стол шивари, дървени градински бели столове „американски” тип, пластмасови, подходящи за всеки
случай: коктейл, конференция, банкет, сватба, парти, градински празник, семинар, работна среща и много други.
Предоставяме текстилни и еластични калъфи под наем за различни видове столове, избор от цветове. Предлагаме
организация на прекрасни мероприятия, доставка на коктейлни хапки, кетъринг услуги. „НОВА Кетъринг” ви желае весел
празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
www.novva.bg
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121380/pandelki-pod-naem-ot-nova-ketyring-prekrasni-cvetove-lenti-voali-dylgi-pand

Прекрасна декорация от креп, тишу, органза и шифон за Вашия празник от „НОВА Кетъринг”!
Разгледайте авторската декорация, предлагана от „НОВА Кетъринг” за Вашия празник, коктейл, сватба! Нежни и
ефирни цветя, удивителни букети, стилни композиции, венци, ръчно изготвени по поръчка от луксозни материали, креп,
тишу, дантела, коприна, шифон, воали и др. В деня на празника Ви ще бъдат нежна украса на празничните маси, столове,
шатри, бюфети, барове и др., а след това могат да останат красив спомен с години. Съчетават се умело с текстил, с
живи цветя или друга декорация. Поднесете ги и като нежен подарък на любимите и гостите Ви. Предимства:
неописуема красота, създават се специално за Вас, дълготрайни за съхранение, красива декорация без нараняване на
живата ни природа. Всеки артикул се изработва по индивидуална поръчка за конкретно събитие с предварителна заявка
от 7 до 90 дни. „НОВА Кетъринг” ви желае весел празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
http://www.novva.bg/catering-decoration-crape-and-tissue.html https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
5 % отстъпка от всички артикули за всеки, последвал страницата ни!
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121379/prekrasna-dekoraciya-ot-krep-tishu-organza-i-shifon-za-vashiya-praznik-ot-nova-ket

Червен килим под наем от НОВА Кетъринг за Вашето официално събитие!
Червен килим под наем от НОВА Кетъринг за Вашето официално събитие! Представителни килими и пътеки под наем,
месингови разделителни колчета, ограничители с червено плюшено въже под наем! http://www.novva.bg
Отдаваме широк асортимент размери и цветове, вкл. червени килими и пътеки под наем, подходящи за тържественото
Ви мероприятие. Месингови ограничителни колчета с червени плюшени въжета. „НОВА Кетъринг” предлага още
разнообразни кетъринг артикули под наем, вкл. маси, столове, покривки, коктейлни бар маси тип „щъркел”, бар столове,
тънкостенни чаши, шампаниери, свещници и още много кетъринг аксесоари за прекрасното Ви събитие. Доставки в
София, а и в цяла България. Кръгли маси за 7, 8, 10, 12 гости се предлагат и със стилни покривки в различни цветове,
сатен, органза, шифон, лен, памучни и др. Правоъгълни маси под наем, подходящи за бар, бюфет или блок маса, облечени в
текстилни еластични калъфи, избор от над 20 цвята. Разгледайте и кетъринг услугите на „НОВА Кетъринг” за
доставка на хапки в София, диетичен и постен кетъринг, поръчка на коктейлни хапки и разкошни канапета, сладки и
солени тарталети, глазирани петифури, декорирани с перли и цветя от фондан, цветни френски макарони и още много
прекрасен кетъринг. Ползвайте фирмата ни във всички градове за организиране на семейни, лични и корпоративни
коктейли, сватби, фирмени партита и официални ивенти. Монтираме тенти, шатри под наем, чадъри, пейки тип
„бирфест”, сцени, дървен под за шатри и др. Разгледайте и уникалната сладка декорация, която предлагаме!
"НОВА Кетъринг" ви пожелава страхотен празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
http://www.novva.bg/equipment.html
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
Pink Party – http://www.vbox7.com/play:f78eeec6e3
Green Party - http://www.vbox7.com/play:532c11ff2c
http://obiavidnes.com/obiava/121378/cherven-kilim-pod-naem-ot-nova-ketyring-za-vasheto-oficialno-sybitie

Бар столове под наем от „НОВА Кетъринг” за Вашето събитие!
Доставка на бар столове под наем в София и в цяла България. Транспортиране, позициониране. Отдаваме под наем и
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различни видове столове под наем за Вашите събития – конферентни, официални, ПВЦ, банкетни, коктейлни, бар, стол
шивари под наем, градински бели столове „американски” тип, пластмасови, подходящи за всеки случай: коктейл,
конференция, банкет, сватба, парти, градински празник, семинар, работна среща и много други. Предоставяме
текстилни и еластични калъфи под наем за различни видове столове, избор от цветове. „НОВА Кетъринг” ви желае весел
празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
www.novva.bg
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121377/bar-stolove-pod-naem-ot-nova-ketyring-za-vasheto-sybitie

Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (L3C66AV_98868617)(сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (L3C66AV_98868617)(сребрист), двуядрен Skylake Intel Core i7-6500U 2.50/3.10GHz, 14.0"
(35.56 cm) Full HD Display, (Display Port), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB Type C, 2x USB 3.0, Windows 10, 1.54kg
http://obiavidnes.com/obiava/121376/laptop-hp-elitebook-840-g3-l3c66av_98868617srebrist

Изработка на Сайт и Онлайн магазин с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Професионална изработка на сайт с уникален, адаптивен (responsive) уеб дизайн, лого дизайн и банери, СЕО оптимизация!
Изграждане на динамични резервационни системи за хотелски и рент а кар резервации.
Пълно представяне на Вашата дейност в Интернет.
Преимущество на сайтовете, които ние изработваме е, че те са с уникален дизайн и концепция, качествени, на достъпна
цена.
Съобразени са с най-новите технологични тенденции, проектирани с мисъл за бъдещо развитие.
Получавате също така адаптивен дизайн за мобилни устройства включен в цената.
При нас може да получите още SEO оптимизация, която да изстреля Вашият бизнес на челни позиции в търсачките.
За да привличате нови клиенти ние Ви предлагаме и услуги, които да популяризират Вашия сайт.
При желание може да се поръча поддръжка на уеб сайт.
Уверете се, че хората могат да намерят бизнеса Ви.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/121127/izrabotka-na-sayt-i-onlayn-magazin-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Фъстъци ЕКСТРА (12-14) реколта 2016г.
фъстъците са сорт Лотос- качество ЕКСТРА
http://obiavidnes.com/obiava/121375/fystyci-ekstra-12-14-rekolta-2016g
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Фъстъци първо качество (8-10) реколта 2016г.
сорт Лотос, първо качество
http://obiavidnes.com/obiava/121374/fystyci-pyrvo-kachestvo-8-10-rekolta-2016g

Блиндирана входна врата модел 018-7
блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 70 мм, 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.
Моделът е с дебелина на крилото 70 мм, което осигурява по-добра шумо- и топлоизолация на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/121373/blindirana-vhodna-vrata-model-018-7

Блиндирана входна врата код Т102
Представяме входна блиндирана врата, изработена от 1, 5 мм. праховобоядисан метал и 10мм. МДФ - фрезовани панели
с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 10мм. МДФ - ламинирани панела, а за шумо - и топлоизолация е
добавена каменна 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 40 см срещу допълнително
заплащане). Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF - моноблок всяка с по три активни шипа,
като към модела е добавена и трета скрита ключалка тип резе от вътрешната страна.
В комплекта са включени: крило, регулируема каса за зид с дебелина до 34см, обков - иноксова подвижна дръжка за
вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна, шпионка с метално
чукче, панти, два секретни патрона с по три ключа и трета допълнителна ключалка, бронировка на патрона с вдлъбнати
капачки против разбиване. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, чрез които крилото
винаги е здраво закачено към касата в затворено положение на вратата.
Повърхността на 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 я предпазва от UV - лъченията.
http://obiavidnes.com/obiava/121372/blindirana-vhodna-vrata-kod-t102

Стъклена интериорна врата, Sand G 14 - 4
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
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Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/121371/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14---4

Клавиатура Fantech K3M
Клавиатура Fantech K3M, кирилизирана, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/121370/klaviatura-fantech-k3m

Стъклена интериорна врата, Folio G 15 - 2
Представяме на Вашето внимание елегантна и изчистена стъклена врата, изработена от 8 мм. закалено стъкло с фолио.
При серия Folio, чрез специален термичен процес, се слепват две стъкла с дебелина от 4 мм. Между тях се поставя фолио
в черен или бял цвят.
Закаляването на стъклото е процес, при който то се подлага на специална обработка. По този начин здравината му се
подобрява значително и стъклото става много по - устойчиво на резки промени в температурите. При евентуално
счупване, то не е опасно, защото няма остри ръбове и се пръска на малки парченца. Процесът на закаляване е
окончателен. След него, стъклото не може да се реже, матира, ламинира или кантира.
Възможните размери на крилото са 600/1970 мм, 700/1970 мм, 800/1970 мм, 900/1970 мм. (в зависимост от корекцията
на касата, височината може да бъде коригирана). Посоките на отваряне могат да бъдат навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/121369/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15---2

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121063/kamagra-gel-za-myje

Клавиатура за ASUS X101 X101CH R11CX
Клавиатура за ASUS X101 X101CH R11CX, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121368/klaviatura-za-asus-x101-x101ch-r11cx

Контакт/таймер Hama Mini 121953
Контакт/таймер Hama Mini 121953, 24 степени, защита за деца, 3500W максимална управляема мощност, защита IP 44
http://obiavidnes.com/obiava/121367/kontakttaymer-hama-mini-121953

Слушалка Jabra Eclipse
Слушалка Jabra Eclipse, Bluetooth, 30 метра обхват, съвместима с всички мобилни телефони с Bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121366/slushalka-jabra-eclipse

Клавиатура за ASUS X550 X550VA X550LB
Клавиатура за ASUS X550 X550VA X550LB, US, кирилица, сива
http://obiavidnes.com/obiava/121365/klaviatura-za-asus-x550-x550va-x550lb
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Клавиатура за HP Pavilion 15-P 17-F
Клавиатура за HP Pavilion 15-P 17-F, US, кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/121364/klaviatura-za-hp-pavilion-15-p-17-f

Контакт/таймер Hama Premium 108838
Контакт/таймер Hama Premium 108838, LCD дисплей, 16 степени, защита за деца, 3500W максимална управляема
мощност
http://obiavidnes.com/obiava/121363/kontakttaymer-hama-premium-108838

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB, UK(с голям enter), кирилица, бял с бяла рамка
http://obiavidnes.com/obiava/121362/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-eb

Слушалка Jabra Eclipse
Слушалка Jabra Eclipse, Bluetooth, 30 метра обхват, съвместима с всички мобилни телефони с Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/121361/slushalka-jabra-eclipse

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/121360/zaemi-do-7000-lv

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB, UK(с голям enter), бял с бяла рамка
http://obiavidnes.com/obiava/121359/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-eb

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/121358/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121357/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Електровъдица, Електрическа въдица 1000 W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/121356/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000-w

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/121355/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Клавиатура за HP Pavilion G6-2000
Клавиатура за HP Pavilion G6-2000, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121354/klaviatura-za-hp-pavilion-g6-2000

ЕРП система и BMS системи от фирма ВН дистрибушън
ERP приложенията са всички софтуерни продукти, които обработват данни за нуждите на бизнеса, спомагат за
контрола и развитието му. Те са ключов фактор за повишаване на производителността и конкурентността на дадена
компания. Този вид приложения подпомагат развитието на бизнеса чрез автоматизиране на процесите, възможността
за анализиране на данните и подобряване на контрол
http://obiavidnes.com/obiava/121353/erp-sistema-i-bms-sistemi-ot-firma-vn-distribushyn

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в
съответствие с международните нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно
затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на
тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121352/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
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„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121351/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Клавиатура за HP Pavilion DV6000 DV6100 DV6200 DV6300
Клавиатура за HP Pavilion DV6000 DV6100 DV6200 DV6300, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121350/klaviatura-za-hp-pavilion-dv6000-dv6100-dv6200-dv6300

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/121349/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Ултразвукова вана за почистване 2 л - София
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/121348/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
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/121347/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Евтино чистене на изби и тавани от razbiva-sofia.com
В razbiva-sofia.com ще откриете многообразни почистващи и извозващи услуги, а най-популярната е подреждане и
почистване на помещения. Мъчна работа си е да се извърши основно почистване на пространство, където е затрупано
от прахоляк и вещи, затова по-добре да разрешите на нашите старателни бригадири да го направят ефикасно.
Експресно ще почистим тавана или мазето ви от безброй многото непотребни боклуци и мръсотия и идеално ще
разположим шкафовете и рафтовете. Ще напъхаме съвестно всички отпадъци в чували и контейнери.
http://obiavidnes.com/obiava/121346/evtino-chistene-na-izbi-i-tavani-ot-razbiva-sofiacom
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levitra аптечна-stimulant
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/121306/levitra-aptechna-stimulant

Клавиатура за SAMSUNG RC510 RC520
Клавиатура за SAMSUNG RC510 RC520, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121345/klaviatura-za-samsung-rc510-rc520

Слушалка Jabra Sport Pace
Слушалка Jabra Sport Pace, Bluetooth, микрофон, спортни, тип "тапи", черни/жълти
http://obiavidnes.com/obiava/121344/slushalka-jabra-sport-pace

мейзитанг продукт за отслабване
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/121343/meyzitang-produkt-za-otslabvane

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/121342/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Интериорни врати GRADDE
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на интериорните врати на фирма GRADDE.Врати произведени с немско
качество и немска прецизност.Предлагат се на изключително добри цени в голямо разнообразие от цветове и модели.За
да се убедите заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89
http://obiavidnes.com/obiava/121341/interiorni-vrati-gradde

Слушалка Jabra Sport Pace
Слушалка Jabra Sport Pace, Bluetooth, микрофон, спортни, тип "тапи", черни/червени
http://obiavidnes.com/obiava/121340/slushalka-jabra-sport-pace

ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – УРЕЖДАМЕ ПРОБЛЕМА - 0898829724
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – УРЕЖДАМЕ ПРОБЛЕМА - 0898829724
Дължат Ви пари – уреждаме проблема – 0898829724
Град Пловдив, ул. Драва 5
0898829724
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
http://obiavidnes.com/obiava/121339/dyljat-vi-pari--urejdame-problema---0898829724
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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/121338/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121337/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121336/kamagra-gold-za-myje

Клавиатура за SAMSUNG RC510 RC520
Клавиатура за SAMSUNG RC510 RC520, US, горен панел с тъчпад и говорители, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121335/klaviatura-za-samsung-rc510-rc520

Изработка на Сайт и Онлайн магазин с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Професионална изработка на сайт с уникален, адаптивен (responsive) уеб дизайн, лого дизайн и банери, СЕО оптимизация!
Изграждане на динамични резервационни системи за хотелски и рент а кар резервации.
Пълно представяне на Вашата дейност в Интернет.
Преимущество на сайтовете, които ние изработваме е, че те са с уникален дизайн и концепция, качествени, на достъпна
цена.
Съобразени са с най-новите технологични тенденции, проектирани с мисъл за бъдещо развитие.
Получавате също така адаптивен дизайн за мобилни устройства включен в цената.
При нас може да получите още SEO оптимизация, която да изстреля Вашият бизнес на челни позиции в търсачките.
За да привличате нови клиенти ние Ви предлагаме и услуги, които да популяризират Вашия сайт.
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При желание може да се поръча поддръжка на уеб сайт.
Уверете се, че хората могат да намерят бизнеса Ви.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/121334/izrabotka-na-sayt-i-onlayn-magazin-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-AC-LITE
Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-AC-LITE, 2.4Ghz, 867Mbps, 1x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45), 2 вътрешни
антени, комплект 5 бр.(Цената е за 1 бр. от комплекта)
http://obiavidnes.com/obiava/121333/access-pointakses-poynt-ubiquiti-uap-ac-lite

Фирма търси да назначи работници за работа в Германия
Фирма M
http://obiavidnes.com/obiava/121332/firma-tyrsi-da-naznachi--rabotnici-za-rabota-v-germaniya

Клавиатура за Apple Macbook Pro A1286
Клавиатура за Apple Macbook Pro A1286, UK(голям enter), с подсветка, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121331/klaviatura-za-apple-macbook-pro-a1286

Ubiquiti AirGateway LR
Ubiquiti AirGateway LR, 2.412 - 2.48 GHz, 150Mbps, 3x Ethernet LAN (RJ-45), външна антена
http://obiavidnes.com/obiava/121330/ubiquiti-airgateway-lr

Слушалки Sony SBH70
Слушалки Sony SBH70, Bluetooth, микрофон, IP57, черни
http://obiavidnes.com/obiava/121329/slushalki-sony-sbh70

Слушалки Sony SBH52
Слушалки Sony SBH52, Bluetooth, микрофон, Multipoint, тип тапи, черни
http://obiavidnes.com/obiava/121328/slushalki-sony-sbh52

SSD 250GB Samsung 960 EVO
SSD 250GB Samsung 960 EVO, PCIe 3.0, M.2
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http://obiavidnes.com/obiava/121327/ssd-250gb-samsung-960-evo

Кабел A-solar CX015 USB(м) към Lightning(м) за iPhone/iPad/iPod
Кабел A-solar CX015 USB(м) към Lightning(м) за iPhone/iPad/iPod, 20см
http://obiavidnes.com/obiava/121326/kabel-a-solar-cx015-usbm-kym-lightningm-za-iphoneipadipod

Слушалки Sony SBH52
Слушалки Sony SBH52, Bluetooth, микрофон, Multipoint, тип тапи, златисти
http://obiavidnes.com/obiava/121325/slushalki-sony-sbh52

Слушалки Sony SBH20
Слушалки Sony SBH20, Bluetooth, микрофон, Multipoint, тип тапи, бели
http://obiavidnes.com/obiava/121324/slushalki-sony-sbh20

levitra
Levitra е предназначена за терапия на еректилна дисфункция (затруднена ерекция)
Levitra на Bayer ще ви помогне да имате твърда и здрав ерекция
Секс стимуланта Левитра действа, като пренасочва притока на кръв от тялото към пениса и така пениса става
много по голям и много по твърд
С Levitra няма да се имате преждевременна еякулация( няма да се изпразвате бързо)
С Levitra ще може да повторите без проблем.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121323/levitra

Switch D-Link DGS-1100-18
Switch D-Link DGS-1100-18, 16-port 10/100/1000Base-T, 2-port SFP
http://obiavidnes.com/obiava/121322/switch-d-link-dgs-1100-18

Най-добри цени за блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. " Нека заедно изберем вратите
за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес гр. Бургас, ул. Индустриална
№3а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!
http://obiavidnes.com/obiava/121321/nay-dobri-ceni-za-blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati

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/121320/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

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.
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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/121319/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121318/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/121317/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Контролер D-Link DXE-820T
Контролер D-Link DXE-820T, PCIe x8 2.0 към 2x RJ-45 10 Gbps
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http://obiavidnes.com/obiava/121316/kontroler-d-link-dxe-820t

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до три работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/121315/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Слушалки Sony SBH54
Слушалки Sony SBH54, Bluetooth, микрофон, тип тапи, черни
http://obiavidnes.com/obiava/121314/slushalki-sony-sbh54

Вентилатор и охладител за лаптоп
Вентилатор и охладител за лаптоп, HP Envy 17 (For use only with Intel Core i5 35-W processors)
http://obiavidnes.com/obiava/121313/ventilator-i-ohladitel-za-laptop

Тайландски масаж
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAat_LfWQQUzcvtKCQM7PTtam1s_dNBjLwzOvGz0a7c/edit?ts=5799ee70#gid=1761183
007
http://obiavidnes.com/obiava/121312/taylandski-masaj

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
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 -13.11.2016г.
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/121311/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

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. 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/121310/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – А1
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
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събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало – 08.10.2016г. 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/121309/kurs-po-shvedski-ezik--a1

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. 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 – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 12.10.2016г.
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/121308/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 09.11.2016г. Цена 200 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/121307/kurs-po-angliyski-ezik-a11

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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121305/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

Вечерен курс по испански език – А1
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 – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало: 07.11.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121304/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

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/121303/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в
съответствие с международните нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно
затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на
тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121302/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Детоксикатор-йонна водна детоксикация, инфрачервена и ел.физиотерапия
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
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. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121301/detoksikator-yonna-vodna-detoksikaciya-infrachervena-i-elfizioterapiya

Страница 25/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.10.2016

Курс по испански език – първо 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 – 12.11.2016 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/121300/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121299/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
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: 07.11.2016г.
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/121298/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Детоксикация с пластири
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121297/detoksikaciya-s-plastiri

Инфрачервени лампи 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,
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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/121296/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Курс по 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/121295/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Дрегери от ТехноМаг
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121294/dregeri-ot-tehnomag

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: 08.11.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121293/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
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/121292/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Овлажнител на въздух
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
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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/121291/ovlajnitel-na-vyzduh

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/121290/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

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/121289/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL Inspiron 5520, 5525, Vostro 3560
http://obiavidnes.com/obiava/121288/ventilator-za-laptop

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/121287/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121286/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

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. 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/121285/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag
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Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен 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 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 08.11.2016г.
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/121284/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Биде
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/121283/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi--s-priyaten-italianski-dizayn-i-

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/121282/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало - 12.11.2016г.
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/121281/kurs-po-frenski-ezik--a1

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
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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/121280/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен 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 - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 13.11.2016.
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/121279/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи 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.
http://obiavidnes.com/obiava/121278/destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
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 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Начало 07.11.2016.
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/121277/kurs-po-italianski-ezik--a1

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място -
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колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121276/ozonator-za-hladilnik

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/121275/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

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/121274/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
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/121273/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121272/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
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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/121271/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

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
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121270/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL Inspiron N4010, M4010, N4020, N4030
http://obiavidnes.com/obiava/121269/ventilator-za-laptop

Хипер Врати, високо качество на ниска цена!
Богат избор от интериорни и блиндирани врати на конкурентни цени. Директен вносител,постоянна складова наличност,
разнообразие от цветове, модели и размери.
Гр.София,кв.Орландовци,бул.История славянобългарска 7
Тел: 0897/658558 0899691018 02/4174400
http://hiper-vrati.com
office@hiper-vrati.com
http://obiavidnes.com/obiava/121268/hiper-vrati-visoko-kachestvo-na-niska-cena

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP EliteBook 8540W, 8540p 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/121267/ventilator-za-laptop

отслабни с meizitang,meizitang
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/121266/otslabni-s-meizitangmeizitang

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/121265/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121264/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/121263/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
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Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121262/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
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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/121261/masajna-kushetka-magicpro

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/121260/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Виждате по-добре при всякакви климатични условия ... нощем и денем!
Направи потенциално опасни пътни условия по-безопасни ... веднага.
Изключителни Нощен изглед Glasses елиминират коварните нощтни отблясъци независимо от метеорологичните условия
- ден или нощ, слънчево или облачно, дъждовно или сняг.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121259/ochila-za-noshtno-shofirane-ili-oblachno-dyjdovno-ili-snyag

Врати с високо качество, богат избор на модели, размери и цветове!
Шоурум Doormann Русе предлага богато разнообразие на входни и интериорни врати – Огромен избор на модели, размери
и цветове… Тук ще намерите подходящата врата точно за Вас… Можете да ни намерите в гр. Русе, бул. „Цар
Освободител” на ъгъла на ул. „Ангел Кънчев” 37, за контакти: 0878/935-530, 082/ 280-042 или на: www.ruse.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121258/vrati-s-visoko-kachestvo-bogat-izbor-na-modeli-razmeri-i-cvetove

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)
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
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1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/121257/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121256/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121255/detoksikator

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
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Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121254/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121253/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Блиндирани врати от Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/121252/blindirani-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

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/121251/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad Z480, Z485, Z580, Z585 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/121250/ventilator-za-laptop

kamagrata
Kamagra Gel 7 БРОЯ В ОПАКОВКА Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за
седем дни. Освен, че са много приятни са гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. Качествена и
здрава ерекция е гарантирана.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121248/kamagrata

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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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
http://obiavidnes.com/obiava/121247/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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 .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/121246/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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 !
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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/121245/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ACER M1-601-VJ3710D (DT.B56EX.002)
ACER M1-601-VJ3710D (DT.B56EX.002), четириядрен Braswell Intel Pentium-J3710 1.6/2.6 GHz, 2 GB DDR3L, 2.5" HDD
500GB, Wi-Fi & Bluetooth, Lan1000, HDMI, DisplayPort, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/121244/acer-m1-601-vj3710d-dtb56ex002

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/121243/30-50-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/121242/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 5560G 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/121241/ventilator-za-laptop

Клавиатура за HP Pavilion 14-B000
Клавиатура за HP Pavilion 14-B000, 14-C000, US, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/121240/klaviatura-za-hp-pavilion-14-b000

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 5739, 5739G-6959
http://obiavidnes.com/obiava/121239/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP ProBook 4320s
http://obiavidnes.com/obiava/121238/ventilator-za-laptop

Силиконов протектор DeTech
Силиконов протектор DeTech, Ultra thin за iPhone 7/7S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121237/silikonov-protektor-detech

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121236/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Клавиатура за HP ProBook 4540s 4545s
Клавиатура за HP ProBook 4540s 4545s, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121235/klaviatura-za-hp-probook-4540s-4545s

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad U260 4 pin
http://obiavidnes.com/obiava/121234/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire One 521 4 wires
http://obiavidnes.com/obiava/121233/ventilator-za-laptop

8GB DDR4 2133 MHz
8GB DDR4 2133 MHz, Crucial CT8G4RFD8213, Registered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/121232/8gb-ddr4-2133-mhz

Вентилатор за лаптоп
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Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad Y570, Y570A, Y570N, Y570G
http://obiavidnes.com/obiava/121231/ventilator-za-laptop

Строителна фирма от Пловдив
ирмата е основана през 2000г. под името Астрал - Г ООД, а по - късно е преименувана Астрал Инженеринг ООД.
Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България, под номер № І - 001044, с протокол 0023/01. 02.
2008г и е редовен неин член. Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания, цялостно
проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти
http://obiavidnes.com/obiava/121230/stroitelna-firma-ot-plovdiv

levitra аптечна
Levitra е предназначена за терапия на еректилна дисфункция (затруднена ерекция)
Levitra на Bayer ще ви помогне да имате твърда и здрав ерекция
Секс стимуланта Левитра действа, като пренасочва притока на кръв от тялото към пениса и така пениса става
много по голям и много по твърд
С Levitra няма да се имате преждевременна еякулация( няма да се изпразвате бързо)
С Levitra ще може да повторите без проблем.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121229/levitra-aptechna

Switch MikroTik CRS226-24G-2S+RM
Switch MikroTik CRS226-24G-2S+RM, 24
http://obiavidnes.com/obiava/121228/switch-mikrotik-crs226-24g-2srm

Качествени преводи и легализации
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/121227/kachestveni-prevodi-i-legalizacii

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 5745G, 5745DG, 5745PG
http://obiavidnes.com/obiava/121226/ventilator-za-laptop

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

Страница 43/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.10.2016

http://obiavidnes.com/obiava/121225/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121224/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Свежи идеи и изгодни предложения!
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени – гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/121223/sveji-idei-i-izgodni-predlojeniya

lida,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/121222/lidalida

Клавиатура за HP ProBook 640 G1 645 G1
Клавиатура за HP ProBook 640 G1 645 G1, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121221/klaviatura-za-hp-probook-640-g1-645-g1

Продавам български лист с имейл адреси !
Продавам имейл лист, включващ имейл адреси на български потребители на промоционални цени. Гарантирам, че 100%
от тях са валидни, актуални и на физически лица от България. Абсолютно всички от тях са минати през проверка в КЗП,
така че няма такива, които да фигурират в техния регистър. Изпращам ги записани на диск с наложен платеж до офис
на Еконт. Форматът на файла е по Ваш избор (.csv, .txt или друг). Ще получите и упътване за софтуер, който Ви
позволява да изпращате по около милион имейли на месец напълно безопасно. Независимо дали ще рекламирате продукт,
уеб сайт или услуга - резултатите са гарантирани.
100 000 имейл адреси - 40 лв.
250 000 имейл адреси - 60 лв.
500 000 имейл адреси - 90 лв.
1 милион имейл адреси - 130 лв.
2 милиона имейл адреси - 180 лв.
Свържете се с мен при поръчка или за всякакви допълнителни на 0888 547 560.
http://obiavidnes.com/obiava/121220/prodavam-bylgarski-list-s-imeyl-adresi-
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Продавам български лист с имейл адреси !
Продавам имейл лист, включващ имейл адреси на български потребители на промоционални цени. Гарантирам, че 100%
от тях са валидни, актуални и на физически лица от България. Абсолютно всички от тях са минати през проверка в КЗП,
така че няма такива, които да фигурират в техния регистър. Изпращам ги записани на диск с наложен платеж до офис
на Еконт. Форматът на файла е по Ваш избор (.csv, .txt или друг). Ще получите и упътване за софтуер, който Ви
позволява да изпращате по около милион имейли на месец напълно безопасно. Независимо дали ще рекламирате продукт,
уеб сайт или услуга - резултатите са гарантирани.
100 000 имейл адреси - 40 лв.
250 000 имейл адреси - 60 лв.
500 000 имейл адреси - 90 лв.
1 милион имейл адреси - 130 лв.
2 милиона имейл адреси - 180 лв.
Свържете се с мен при поръчка или за всякакви допълнителни на 0888 547 560.
http://obiavidnes.com/obiava/121219/prodavam-bylgarski-list-s-imeyl-adresi-

Клавиатура за HP ProBook 6560B 6565b
Клавиатура за HP ProBook 6560B 6565b, US, кирилица, без point stick, черен с черна рамка
http://obiavidnes.com/obiava/121218/klaviatura-za-hp-probook-6560b-6565b

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121217/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/121216/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

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/121215/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
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
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/121214/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

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/121213/ovlajniteli-na-vyzduha

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/121212/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
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/121211/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

Инфрачервени лампи 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/121210/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Разделяща подложка за BROTHER скенер - P№ SPA0001
Разделяща подложка за BROTHER скенер - P№ SPA0001
http://obiavidnes.com/obiava/121209/razdelyashta-podlojka-za-brother-skener---p-spa0001

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
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организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121208/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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/121207/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
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. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121206/detoksikatori

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в
съответствие с международните нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно
затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на
тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121205/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
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„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121204/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

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/121203/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/121202/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

Ултразвукова вана за почистване 2 л - София
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/121201/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
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/121200/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

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/121199/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121198/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Toshiba Qosmio X505
http://obiavidnes.com/obiava/121197/ventilator-za-laptop

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/121196/levitra

levitra
Levitra е секс стимулант с активна съставка Vedenafil (Верденафил).Levitra е предназначена за терапия на еректилна
дисфункция (затруднена ерекция).Levitra на Bayer ще ви помогне да имате твърда и здрав ерекция.Секс стимуланта
Левитра действа, като пренасочва притока на кръв от тялото към пениса и така пениса става много по голям и много
по твърд.С Levitra няма да се имате преждевременна.еякулация( няма да се изпразвате бързо).С Levitra ще може да
повторите без проблем.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121195/levitra

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo ThinkPad X220
http://obiavidnes.com/obiava/121194/ventilator-za-laptop

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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/121193/masajna-kushetka-magicpro-2

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
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Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/121192/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/121191/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121190/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
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Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121189/vibro-pleytpauyr-pleyt-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.
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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/121188/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
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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/121187/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121186/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

отслабни с мeizitang
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/121185/otslabni-s-meizitang

Клавиатура за HP ProBook 6560B EliteBook 8570P
Клавиатура за HP ProBook 6560B EliteBook 8570P, US, pointstick, черна със сива рамка
http://obiavidnes.com/obiava/121184/klaviatura-za-hp-probook-6560b-elitebook-8570p

Интериорни врати супер цени
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
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Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/121183/interiorni-vrati-super-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/121182/30-50-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/121181/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/121180/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Клавиатура за SAMSUNG RV509 RV511 RV515 RV518 RV520
Клавиатура за SAMSUNG RV509 RV511 RV515 RV518 RV520, US, без рамка, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/121179/klaviatura-za-samsung-rv509-rv511-rv515-rv518-rv520

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121178/kamagra-gold

Изработка на Сайт и Онлайн магазин с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Професионална изработка на сайт с уникален, адаптивен (responsive) уеб дизайн, лого дизайн и банери, СЕО оптимизация!
Изграждане на динамични резервационни системи за хотелски и рент а кар резервации.
Пълно представяне на Вашата дейност в Интернет.
Преимущество на сайтовете, които ние изработваме е, че те са с уникален дизайн и концепция, качествени, на достъпна
цена.
Съобразени са с най-новите технологични тенденции, проектирани с мисъл за бъдещо развитие.
Получавате също така адаптивен дизайн за мобилни устройства включен в цената.
При нас може да получите още SEO оптимизация, която да изстреля Вашият бизнес на челни позиции в търсачките.
За да привличате нови клиенти ние Ви предлагаме и услуги, които да популяризират Вашия сайт.
При желание може да се поръча поддръжка на уеб сайт.
Уверете се, че хората могат да намерят бизнеса Ви.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/121177/izrabotka-na-sayt-i-onlayn-magazin-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Клавиатура за SONY VAIO SVF15
Клавиатура за SONY VAIO SVF15, US, без рамка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/121176/klaviatura-za-sony-vaio-svf15

Интериорна HDF врата с код 056-P
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF-плоскости, рамка от масивна иглолистна
HDF-оребрение.Фрезовката на крилото е идентична с тази на модел 056, но е без остъкление.
В цената на крилото се включва: крило, три лагерни панти.
Възможните размери на вратата с касата са:
68/201 см ; 78/201 см ; 88/201 см;
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Възможните размери на крилото са:
60/197 см ; 70/197 см ; 80/197 см
http://obiavidnes.com/obiava/121175/interiorna-hdf-vrata-s-kod-056-p

Клавиатура за SONY VAIO SVF15
Клавиатура за SONY VAIO SVF15, US, кирилица, без рамка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/121174/klaviatura-za-sony-vaio-svf15

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EA
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EA, кирилица (руска), без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121173/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ea

Клавиатура за Samsung R520 R522 series
Клавиатура за Samsung R520 R522 series, UK, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121172/klaviatura-za-samsung-r520-r522-series

Клавиатура за Toshiba Satellite C50-B C50D-B C55-B C55A-B C55D-B
Клавиатура за Toshiba Satellite C50-B C50D-B C55-B C55A-B C55D-B, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121171/klaviatura-za-toshiba-satellite-c50-b-c50d-b-c55-b-c55a-b-c55d-b

Клавиатура за SAMSUNG RV411 RV412 RV415 RV420
Клавиатура за SAMSUNG RV411 RV412 RV415 RV420, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121170/klaviatura-za-samsung-rv411-rv412-rv415-rv420

получите бързи заеми при 3% лихва в рамките на 48 часа при sirpaulsonjosh@gmail.com.
получите бързи заеми при 3% лихва за решаване на всичките си финансови проблеми. ние предлагаме специални заеми за
всички, които се интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и ни се
предоставя кредит сам Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез
sirpaulsonjosh@gmail.com
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/121169/poluchite-byrzi-zaemi-pri-3-lihva-v-ramkite-na-48-chasa-pri-sirpaulsonjoshgmail

Клавиатура за HP 350 G1 355 G2
Клавиатура за HP 350 G1 355 G2, UK, кирилица, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/121168/klaviatura-za-hp-350-g1-355-g2

Клавиатура за HP 350 G1 355 G2 BLACK WITHOUT FRAME UK (BIG ENTER)
Клавиатура за HP 350 G1 355 G2 BLACK WITHOUT FRAME UK (BIG ENTER)
http://obiavidnes.com/obiava/121167/klaviatura-za-hp-350-g1-355-g2-black-without-frame-uk-big-enter

Клавиатура за Dell Inspiron 17 7000 Series 7737
Клавиатура за Dell Inspiron 17 7000 Series 7737, US, кирилица, с подсветка, сребриста със сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/121166/klaviatura-za-dell-inspiron-17-7000-series-7737
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Клавиатура за Acer Aspire E5-722 E5-772 V3-574G E5-573 с КИРИЛИЦА
Клавиатура за Acer Aspire E5-722 E5-772 V3-574G E5-573 с КИРИЛИЦА
http://obiavidnes.com/obiava/121165/klaviatura-za-acer-aspire-e5-722-e5-772-v3-574g-e5-573-s-kirilica

Eaton 9PX 2200i
Eaton 9PX 2200i, 2200VA/2200W, HotSwap DIN RT3U, On-Line Double Conversion, Rack/Tower
http://obiavidnes.com/obiava/121164/eaton-9px-2200i

Huawei Honor 7 Lite (златист)
Huawei Honor 7 Lite (златист), поддържа 2 sim карти, 5.2" (13.21 cm) IPS LCD FullHD Display, осем-ядрен Cortex-A53(4x
2GHz & 4x 1.7GHz), 2GB RAM, 16GB Flash (+microSD слот), 13 & 8.0 Mpix camera, Android, 156g
http://obiavidnes.com/obiava/121163/huawei-honor-7-lite-zlatist

Климатик, управляван от разстояние
Съвременните климатици могат да се управляват от разстояние, ако имат постоянна wi-fi връзка. Алимар Клима
съветва да не се притеснявайте да оставяте Вашия климатик без надзор, а да го навигирате от разстояние с помощта
на новите технологии. Използвайте максимално възможностите на модерните klimatici!
http://obiavidnes.com/obiava/121162/klimatik-upravlyavan-ot-razstoyanie

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ БОБИНАЖНИ ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани
бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация.
Тел. 0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121161/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-emaylirani-bobinajni-provodnici

Huawei Honor 7 Lite (черен)
Huawei Honor 7 Lite (черен), поддържа 2 sim карти, 5.2" (13.21 cm) IPS LCD FullHD Display, осем-ядрен Cortex-A53(4x
2GHz & 4x 1.7GHz), 2GB RAM, 16GB Flash (+microSD слот), 13 & 8.0 Mpix camera, Android, 156g
http://obiavidnes.com/obiava/121160/huawei-honor-7-lite-cheren

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни телоизправящи арматурни машини за изправяне, оразмеряване и разкрояване на арматурна
стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам съобразно спецификата на наличното производствено оборудване с
цел лесен монтаж и безпроблемно оптимално функциониране. Тел. 0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121159/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, тръби от черни и цветни метали, медни и алуминиеви
проводници, нишки от месинг, сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор,
осигурен ремонт.Тел. 0897234372,e-mail:flexsy@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121158/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

КЕРАМИЧНИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор.
Тел.0897234372
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http://obiavidnes.com/obiava/121157/keramichni-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, без халоген, 0.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121156/pach-kabel

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121155/levitra

Интериорни врати
Предлагаме на вашето внимание интериорна врата с код 210,цвят перла.При нас може да намерите врати с европейско
качество на най-добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/121154/interiorni-vrati

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, без халоген, 0.5m, син
http://obiavidnes.com/obiava/121153/pach-kabel

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/121152/bulgarian-for-foreigners

Индивидуално обучение по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. 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/121151/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

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
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- 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/121150/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
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/121149/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

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/121148/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/121147/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik
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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/121146/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/121145/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/121144/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/121143/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
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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/121142/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/121141/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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121140/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121139/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121138/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121137/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Медицински център Пентаграм 2012
Разполага с модерни кабинети и апаратура за лечение на очни, акушеро-гинекологични и кардиологични заболявания,
клинична лаборатория, операционен блок, стационар.
http://obiavidnes.com/obiava/121136/medicinski-centyr-pentagram-2012

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, без халоген, 0.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121135/pach-kabel

Модерно обзавеждане и плочки за баня от Луксима 21
Невероятни предложения за обзавеждане за баня на най-добри цени в България от Луксима 21.
В магазини "Баня Мечта" ще откриете изключително разнообразен асортимент от плочки за баня, гранитогрес, мебели
за баня, санитарен фаянс, смесителни батерии, душ кабини, огледала, аксесоари за баня от водещи български и световни
производители.
Екипът на фирма Луксима 21 ще внесе уюта и спокойната атмосфера във вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/121134/moderno-obzavejdane-i-plochki-za-banya-ot-luksima-21

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121133/pach-kabel

levitra аптечна
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/121132/levitra-aptechna

Богат избор на входни и интериорни врати.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на 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/121131/bogat-izbor-na-vhodni-i-interiorni-vrati
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Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 3m, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/121130/pach-kabel

отслабни с мейзитанг-отслабни
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/121110/otslabni-s-meyzitang-otslabni

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 2m, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/121129/pach-kabel

kamagra jelly
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121126/kamagra-jelly

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 1m, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/121125/pach-kabel

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/121124/30-50-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.
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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/121123/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/121122/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Man and van services in London
The main activity of My Magic Removals focuses on the transportation of furniture and luggage from offices and homes. Owing to
our professional removal services London, we are a preferred partner for transportation of personal possessions and office
equipment by providing high quality and reasonable prices to our clients. We have an experienced removal team and vehicles that
are different in terms of volume and tonnage in order to be able to conduct all
http://obiavidnes.com/obiava/121121/man-and-van-services-in-london

Стойка за монитор SBOX LCD-351-1
Стойка за монитор SBOX LCD-351-1, за екрани 13"-27", до 10кг
http://obiavidnes.com/obiava/121120/stoyka-za-monitor-sbox-lcd-351-1

получите лесен достъп до кредит в рамките на 48 часа при nataliastephenfinance@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намери заеми тук, за да решите финансова криза при много ниска лихва. Предлагам специални заеми за всички, които се
интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и кредитната ми се дава
самостоятелно. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез
nataliastephenfinance@gmail.com.
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/121119/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-v-ramkite-na-48-chasa-pri-nataliastephenfinanceg

Стойка за монитор SBOX LCD-352-2
Стойка за монитор SBOX LCD-352-2, за екрани 13"-27", за 2 монитора по 10кг
http://obiavidnes.com/obiava/121118/stoyka-za-monitor-sbox-lcd-352-2

Уеб дизайн
УЕБ ДИЗАЙН KOZAREV&PANOV
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Искате ли да развиете вашия бизнес? А искате ли да имате повече клиенти? Ще ви бъде ли от полза, ако ви вземат на
сериозно? Ако на всички тез
http://obiavidnes.com/obiava/121117/ueb-dizayn

Стойка за монитор SBOX LCD-352-4
Стойка за монитор SBOX LCD-352-4, за екрани 13"-27", за 4 монитора по 10кг
http://obiavidnes.com/obiava/121116/stoyka-za-monitor-sbox-lcd-352-4

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/121115/otslabni-s-lida

Lenovo A7000 (бял) с подарък 16GB Micro SDHC Class10
Lenovo A7000 (бял) с подарък 16GB Micro SDHC Class10, 5.5" (13.97 cm) поддържа 2 SIM карти, осем-ядрен ARM
Cortex-A53 1.5GHz, 2GB RAM, 8GB Flash памет, 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/121114/lenovo-a7000-byal-s-podaryk-16gb-micro-sdhc-class10

Шотландско късокосместо мъжко котенце
Развъдник предлага на вашето внимание шотландскo късокосместo мъжко котенце таби, котето е от елитни родители,
много гальовно и игриво. При напускане на развъдника котенце ще има изградени хигиенни навици, ще е обезпаразитено
вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта
на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/121113/shotlandsko-kysokosmesto-myjko-kotence

Част/модул SBOX LCD-100
Част/модул SBOX LCD-100, за монитори до 13"-30", VESA до 100x100, до 15кг
http://obiavidnes.com/obiava/121112/chastmodul-sbox-lcd-100

Охлаждаща поставка за лаптоп SBOX CP-19
Охлаждаща поставка за лаптоп SBOX CP-19, универсална поставка за всички лаптопи до 330x250x24mm, 1000 rpm,
140x140x15mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/121111/ohlajdashta-postavka-za-laptop-sbox-cp-19

Стойка за проектор SBOX PM-101
Стойка за проектор SBOX PM-101, за таван, въртене на 360° и наклон до 30°, до 15кг
http://obiavidnes.com/obiava/121109/stoyka-za-proektor-sbox-pm-101

Motorola Moto Z от Moven
В Moven.bg предлагаме най-добрите оферти и промоции на мобилни телефони, смартфони, таблети и аксесоари. Топ
качеството на топ цени и коректното отношение към своите клиенти, прави интернет магазина ни любим и
предпочитан сайт за покупка на електроника.
http://obiavidnes.com/obiava/121108/motorola-moto-z-ot-moven

levitra аптечна
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Levitra е предназначена за терапия на еректилна дисфункция (затруднена ерекция)
Levitra на Bayer ще ви помогне да имате твърда и здрав ерекция
Секс стимуланта Левитра действа, като пренасочва притока на кръв от тялото към пениса и така пениса става
много по голям и много по твърд
С Levitra няма да се имате преждевременна еякулация( няма да се изпразвате бързо)
С Levitra ще може да повторите без проблем. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121107/levitra-aptechna

Стойка за стена SBOX PLB-116
Стойка за стена SBOX PLB-116, за екрани до 23"-70", до 100кг
http://obiavidnes.com/obiava/121106/stoyka-za-stena-sbox-plb-116

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/121105/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Стойка за проектор SBOX PM-102
Стойка за проектор SBOX PM-102, за таван, въртене на 360° и наклон до 30°, дължина до 297-370 mm, до 15кг
http://obiavidnes.com/obiava/121104/stoyka-za-proektor-sbox-pm-102

Мобилни телефони - Restore.bg
Заповяйдате в онлайн магазин Restore.bg, където може да откриете нови, употребявани и демонстрационни мобилни
телефони на добра цена.
http://obiavidnes.com/obiava/121103/mobilni-telefoni---restorebg

kamagrata
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121102/kamagrata

Стойка за проектор SBOX PM-102L
Стойка за проектор SBOX PM-102L, за таван, въртене на 360° и наклон до 30°, регулиране на височината 400-620мм, до
15кг
http://obiavidnes.com/obiava/121101/stoyka-za-proektor-sbox-pm-102l

Изработка на Сайт и Онлайн магазин с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Професионална изработка на сайт с уникален, адаптивен (responsive) уеб дизайн, лого дизайн и банери, СЕО оптимизация!
Изграждане на динамични резервационни системи за хотелски и рент а кар резервации.
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Пълно представяне на Вашата дейност в Интернет.
Преимущество на сайтовете, които ние изработваме е, че те са с уникален дизайн и концепция, качествени, на достъпна
цена.
Съобразени са с най-новите технологични тенденции, проектирани с мисъл за бъдещо развитие.
Получавате също така адаптивен дизайн за мобилни устройства включен в цената.
При нас може да получите още SEO оптимизация, която да изстреля Вашият бизнес на челни позиции в търсачките.
За да привличате нови клиенти ние Ви предлагаме и услуги, които да популяризират Вашия сайт.
При желание може да се поръча поддръжка на уеб сайт.
Уверете се, че хората могат да намерят бизнеса Ви.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/121100/izrabotka-na-sayt-i-onlayn-magazin-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Интериорна врата Gama 203p
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/121099/interiorna-vrata-gama-203p

Интериорна врата Gama 202p
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.

Страница 67/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.10.2016

Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/121098/interiorna-vrata-gama-202p

Стъклена интериорна врата, Folio G 15-2
Представяме на Вашето внимание елегантна и изчистена стъклена врата, изработена от 8 мм. закалено стъкло с фолио.
При серия Folio, чрез специален термичен процес, се слепват две стъкла с дебелина от 4 мм. Между тях се поставя фолио
в черен или бял цвят.
Закаляването на стъклото е процес, при който то се подлага на специална обработка. По този начин здравината му се
подобрява значително и стъклото става много по-устойчиво на резки промени в температурите. При евентуално
счупване, то не е опасно, защото няма остри ръбове и се пръска на малки парченца. Процесът на закаляване е
окончателен. След него, стъклото не може да се реже, матира, ламинира или кантира.
Възможните размери на крилото са 600/1970 мм, 700/1970 мм, 800/1970 мм, 900/1970 мм. (в зависимост от корекцията
на касата, височината може да бъде коригирана). Посоките на отваряне могат да бъдат навън/навътре, лява/дясна.
Касата е изработена от HDF материал и може да бъде с размери: 680/2010, 780/2010, 880/2010, 980/2010 мм.
Стъкленото крило може да бъде монтирано на права или обла каса.
В цената са включени:
- Права HDF каса за зид до 100 мм. с первази от едната страна;
- 8 мм. закалено и кантирано стъкло;
- Гумени уплътнения с цвят като този на касата;
- 2 броя шарнирни панти;
- Секретна брава с патрон – Овал и 3 ключа;
- Насрещник към каса;
http://obiavidnes.com/obiava/121097/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15-2

Стъклена интериорна врата, Folio G 15-2
Представяме на Вашето внимание елегантна и изчистена стъклена врата, изработена от 8 мм. закалено стъкло с фолио.
При серия Folio, чрез специален термичен процес, се слепват две стъкла с дебелина от 4 мм. Между тях се поставя фолио
в черен или бял цвят.
Закаляването на стъклото е процес, при който то се подлага на специална обработка. По този начин здравината му се
подобрява значително и стъклото става много по-устойчиво на резки промени в температурите. При евентуално
счупване, то не е опасно, защото няма остри ръбове и се пръска на малки парченца. Процесът на закаляване е
окончателен. След него, стъклото не може да се реже, матира, ламинира или кантира.
Възможните размери на крилото са 600/1970 мм, 700/1970 мм, 800/1970 мм, 900/1970 мм. (в зависимост от корекцията
на касата, височината може да бъде коригирана). Посоките на отваряне могат да бъдат навън/навътре, лява/дясна.
Касата е изработена от HDF материал и може да бъде с размери: 680/2010, 780/2010, 880/2010, 980/2010 мм.
Стъкленото крило може да бъде монтирано на права или обла каса.
В цената са включени:
- Права HDF каса за зид до 100 мм. с первази от едната страна;
- 8 мм. закалено и кантирано стъкло;
- Гумени уплътнения с цвят като този на касата;
- 2 броя шарнирни панти;
- Секретна брава с патрон – Овал и 3 ключа;
- Насрещник към каса;
http://obiavidnes.com/obiava/121096/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15-2
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Стойка за проектор SBOX PM-102L
Стойка за проектор SBOX PM-102L, за таван, въртене на 360° и наклон до 30°, дължина на рамото 1100-1970мм, до 15кг
http://obiavidnes.com/obiava/121095/stoyka-za-proektor-sbox-pm-102l

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/121094/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Стойка за под
Стойка за под, SBOX FS-204, с 2 плота от закалено стъкло, за екрани до 32"-55", завъртане до 15°, до 40кг
http://obiavidnes.com/obiava/121093/stoyka-za-pod

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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

Страница 69/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.10.2016

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/121092/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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
http://obiavidnes.com/obiava/121091/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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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
http://obiavidnes.com/obiava/121090/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Поставка SBOX FS-202
Поставка SBOX FS-202, за екрани до 30"-50", два плота от закалено стъкло, до 40кг
http://obiavidnes.com/obiava/121089/postavka-sbox-fs-202

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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.
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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/121088/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Охлаждаща поставка за лаптоп SBOX CP-11
Охлаждаща поставка за лаптоп SBOX CP-11, универсална поставка за всички лаптопи до 375x300x138mm, 1500 rpm,
120x120x25mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/121087/ohlajdashta-postavka-za-laptop-sbox-cp-11

Детски дрехи на хит цени
Магазин за детски дрехи на хит цени! Директен вносител на "Acar, "Watch me", "Breeze", "E&H" и други турски марки.
Голям избор на модели за всички малчугани ! Комплекти за момичета и момчета, за всички възрасти и предпочитания!
http://kolinishop.com/
http://obiavidnes.com/obiava/121086/detski-drehi-na-hit-ceni

Коопериране за съвместно дългосрочно Инвестиране и Партньорство
Бенефит България Консулт ЕООД предлага на български юридически лица дългосрочно партньорство и сътрудничество
за съвместно Инвестиране (дялово участие) в български фирми. Повече на bbconsult.bg/Инвеститор.
http://obiavidnes.com/obiava/121085/kooperirane-za-syvmestno-dylgosrochno-investirane-i-partnyorstvo

Бизнес Развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
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/121084/biznes-razvitie

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/121083/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

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.
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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/121082/slivaniya-i-pridobivaniya

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/121081/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,
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/121080/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.
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"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
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/121079/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/121078/ocenka-na-biznes

Пач кабел
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Пач кабел, Roline, UTC, Cat. 5e, AWG 24, 5m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121077/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP,Cat. 5e, AWG 24, 1m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121076/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 2m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121075/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 2m, син
http://obiavidnes.com/obiava/121074/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 3m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121073/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121072/pach-kabel

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121071/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 10m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121070/pach-kabel

Изработка на надписи от фолио,широкоформатен печат,външна реклама,табели
Външна
реклама,надписи
от
фолио,рекламни
табели,светещи
букви,брандиране
на
автомобили,широкоформатенпечат.Рекламна агенция Бранд Вижън е специализирана в изработка и монтаж на
интериорна и външна реклама.Предлагаме рекламно оформление на магазини,офиси,аптеки,ресторанти,търговски
обекти,брандиране на автомобили и др.
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http://obiavidnes.com/obiava/121069/izrabotka-na-nadpisi-ot-folioshirokoformaten-pechatvynshna-reklamatabeli

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121068/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121067/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5, син
http://obiavidnes.com/obiava/121066/pach-kabel

Електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/121065/elektricheska-vydica-1000w

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 7m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121064/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121062/pach-kabel

Коледни празници в Соколовци!
Изкарайте незабравими празници в къщите за селски туризъм "Петлето", "Мечето" и "Колю-Данчевата".
Насладете се на спокойствието и уюта сред красивaта природа на Родопа планина. Къщите се намират в
село Соколовци (на главния път между Пловдив и Смолян, на 2 километра от село Момчиловци).Подходящи
са за отдих, забавление с близки и приятели, весело прекарване на празници, пикник и всякакав вид туризъм.
Предлагаме Ви възможност за настаняване в следните 3 къщи:
Вила "Петлето"- 1 двойна стая, 2 тройни стая, трапезария, кухненски бокс,сауна.
Вила "Мечето" - 1 апартамент, 1 двойна стая, 1 тройна стая, всекидневна с камина.
Вила "Колю-Данчевата"- 2 двойни стаи, 1 тройна стая, трапезария.
Всички вили разполагат с WC,TV и интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/121061/koledni-praznici-v-sokolovci

8-ми Декември в Соколовци!
Изкарайте един незабравим студентски празник в къщите за селски туризъм "Петлето", "Мечето" и "Колю-Данчевата".
Насладете се на спокойствието и уюта сред красивaта природа на Родопа планина.
Къщите се намират в село Соколовци (на главния път между Пловдив и Смолян, на 2 километра от село Момчиловци).
Подходящи са за отдих, забавление с близки и приятели, весело прекарване на празници, пикник и всякакъв вид
туризъм. Предлагаме Ви възможност за настаняване в следните 3 къщи:
Вила "Петлето"- 1 двойна стая, 2 тройни стаи, трапезария, кухненски бокс,сауна.
Вила "Мечето" - 1 апартамент, 1 двойна стая, 1 тройна стая, всекидневна с камина.
Всички вили разполагат с WC,TV и интернет.
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http://obiavidnes.com/obiava/121060/8-mi-dekemvri-v-sokolovci

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, 5m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121059/pach-kabel

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/121058/30-50-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/121057/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Биомагнити за отслабване Nano Slim
Биомагнити за отслабване Nano Slim
Малък Биомагнит големи резултати
В biomagnetic областта на Nano Slim настанени 2 магнити, с големината на грахово зърно. Тези магнити трябва да се
носи върху активните точки на ухото, е точно това, което се случва biomagnita въздействие върху човешкото тяло.
Biomagnit просто сложи в ухото, за предпочитане сутрин и за не повече от 6 часа.
Изберете да отслабнете лесно, бързо и без вреда за здравето, да кажем сбогом на излишните килограми завинаги,
укрепване на имунната система, забавя процеса на стареене с доказан biomagnitom Nano Slim измъчвай или ограничителни
диети, изморителни тренировки, които не могат да дадат очакваните резултати и дългосрочно.
Отслабнете, констатира красота и здраве с Biomagnitom Nano Slim!
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/121056/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
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-4" 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-2:
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-2" се състои от 2 секции.
http://obiavidnes.com/obiava/121055/aluminieva-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
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Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/121054/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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/121053/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр 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
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/121052/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Magic Ex Hose маркуч екс хос
Magic Ex Hose маркуч екс хос
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
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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/121051/magic-ex-hose-markuch-eks-hos

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121050/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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
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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/121049/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/121048/masajna-kushetka-magicpro
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