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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/123112/30-50-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/123111/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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.
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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/123110/masajna-kushetka-magicpro

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
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Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
http://obiavidnes.com/obiava/123109/kana-za-alkalna-voda

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/123108/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123107/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Антиоксидатор - Водороден детоксикатор
Антиоксидатор - Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма

Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
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Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,
дори и рак.
За лековитите свойства на молекулният водород започва да се говори още през 1798г. Но едва в последните 7-8 години
учените обърнаха сериозно внимание на този феномен. От тогава насам, в едни от най-реномираните световни научни
издания (примерно Science и Nature Medicine), вече има над 500 публикувани научни статии, обхващащи темата
за терапевтичните ползи от молекулния водород.
Обогатената с генерирания от антиоксидатора водород вода, може да се изпозва и за пиене.
www.bgmag.net
антиоксидатор
BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/123106/antioksidator---vodoroden-detoksikator

Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab E до 9
Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab E до 9,6'(24,38 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123105/kalyf-za-tablet-samsung-galaxy-tab-e-do-9

Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab A 7'(17.78 cm)
Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab A 7'(17.78 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123104/kalyf-za-tablet-samsung-galaxy-tab-a-71778-cm

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
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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/123103/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/123102/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
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 .....
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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/123101/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab E 8'(20.32 cm)
Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab E 8'(20.32 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123100/kalyf-za-tablet-samsung-galaxy-tab-e-82032-cm

Електронна въдица.
Работно напрежение 600V-800V на празен ход с две степени.Пулсации с честота 10 - 100Hz и амплитуда около
1500V.Режим "Сом". Максимална мощност,консумирана от акумулатора 720W.Вграден вентилатор за принудително
охлаждане. ИЗПРОБВАНО в работни условия, препоръчително акумулатор над 20 A/h, гарантиращ достигане на
максималните параметри на устройството. Гаранция, ръководство за експлоатация, постоянни консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/123099/elektronna-vydica

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123098/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123097/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
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лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123096/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab 2 5100 10.1'(25
Калъф за таблет Samsung Galaxy Tab 2 5100 10.1'(25,65 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123095/kalyf-za-tablet-samsung-galaxy-tab-2-5100-10125

Калъф за таблет Samsung Galaxy tab P3200 3 7'
Калъф за таблет Samsung Galaxy tab P3200 3 7', стойка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123094/kalyf-za-tablet-samsung-galaxy-tab-p3200-3-7

Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 7'(17.78 cm)
Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 7'(17.78 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123093/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-71778-cm

Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25
Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25,65 cm), стойка, син
http://obiavidnes.com/obiava/123092/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-10125

Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 7'(17.78 cm)
Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 7'(17.78 cm), стойка, щампа
http://obiavidnes.com/obiava/123091/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-71778-cm

Калъф за таблет Sycell за таблети до 7'(17.78 cm)
Калъф за таблет Sycell за таблети до 7'(17.78 cm), стойка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123090/kalyf-za-tablet-sycell-za-tableti-do-71778-cm

Калъф за таблет Sycell за мобилни устойства до 10.1'(25
Калъф за таблет Sycell за мобилни устойства до 10.1'(25,65 cm), стойка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123089/kalyf-za-tablet-sycell-za-mobilni-ustoystva-do-10125

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
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/123088/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Ефективни диети
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Всичко за полезното хранене. Диети за намаляване на телесната маса, за заболявания, най-добрите хранителни режими.
Хранителните програми са много важни и е наложително да се спазват - ние ще ви предложим най-добрите с точните
храни.
http://obiavidnes.com/obiava/123087/efektivni-dieti

Rogue Warrior
Rogue Warrior, за Xbox 360
http://obiavidnes.com/obiava/123086/rogue-warrior

Подаряваме котенце
Подаряваме котенце - обявата се отнася за Велико Търново и региона.
http://obiavidnes.com/obiava/123085/podaryavame-kotence

meizitang-otslabni
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/123084/meizitang-otslabni

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123083/kamagra-gel-za-myje

Консултации с адвокат: advokat-astardjieva.bg
Адвокатски услуги - http://www.advokat-astardjieva.bg в областта на вещното и облигационното право. Юридически
съвети и относно запитвания в областта на трудовото, административното и търговското право.
http://obiavidnes.com/obiava/123082/konsultacii-s-advokat-advokat-astardjievabg

Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/123081/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123080/kamagra-gold-za-myje

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/123079/30-50-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/123078/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от кредит? Вие сте във всяка финансова криза или ви е необходимо средствата да започнат свой
собствен бизнес? Ние заемаш обезпечени и необезпечени кредити на коректен и надежден лица и фирми в световен мащаб
при 3 % лихва. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123077/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от кредит? Вие сте във всяка финансова криза или ви е необходимо средствата да започнат свой
собствен бизнес? Ние заемаш обезпечени и необезпечени кредити на коректен и надежден лица и фирми в световен мащаб
при 3 % лихва. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123076/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от кредит? Вие сте във всяка финансова криза или ви е необходимо средствата да започнат свой
собствен бизнес? Ние заемаш обезпечени и необезпечени кредити на коректен и надежден лица и фирми в световен мащаб
при 3 % лихва. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123075/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Сайт за безплатни обяви
Pazarluk.com е най-бързо развиващия се сайт за безплатни обяви без лимити в
категории. Недвижими имоти. автомобили и авточасти, електроника, животни, дом и
градина, мода, услуги, колекционерство, 18+, спорт и хоби.
http://obiavidnes.com/obiava/123074/sayt-za-bezplatni-obyavi

Дигитален компас 8 в 1 - ТехноМаг
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
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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/123073/digitalen-kompas-8-v-1----tehnomag

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123072/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

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.
http://obiavidnes.com/obiava/123071/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/123070/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/123069/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/123068/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

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.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123067/kamagra-jelly

Алуминиеви врати на изгодни цени
Фирма Врати Пловдив предлага в своя продуктов каталог Алуминиева врата с цвят Венге, Златен дъб, Орех, Светъл дъб,
Бяла !
– Размер на крило + каса: – 68 см/196см.
– Посока на отваряне: Лява и Дясна – Фалцова.
– Уплътнители за по добра влагозащита
– В базовия комплект се включва
– Дебелина на каса: 4 см.
– Дебелина на крило: 5 см.
– Панти: 3 бр.
– Пълнеж: PVC хънтър – 2 см.
– Дръжки: РОЗЕТКИ
– МОНТАЖ: ЩОК
Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89
http://obiavidnes.com/obiava/123066/aluminievi-vrati-na-izgodni-ceni

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123065/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123064/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
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лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123063/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/123062/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

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.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123061/kamagra-gel-za-myje

Компютри втора употреба от iZone
Тук може да намерите разнообразие от компютърни конфигурации с различни параметри, готови да задоволят нуждите
както на домашните потребители, така и на бизнеса, който има нужда от повече процесорна мощ и памет.
http://obiavidnes.com/obiava/123060/kompyutri-vtora-upotreba-ot-izone

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.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123059/kamagra-gel-za-myje

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/123058/30-50-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.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123057/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Метална входна врата Модел 602
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. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/123056/metalna-vhodna-vrata-model-602

Метална входна врата Модел 602
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. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/123055/metalna-vhodna-vrata-model-602

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-3
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с гравюра. Закаляването е процес, при който стъклото е
подложено на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При
счупване, то се пръска на малки парченца без остри ръбове. Гравюрата може да бъде: полирана, неполирана, прозрачна,
матирана, обемна.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
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Възможните размери на крилото са 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. *
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/123054/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-3

Стъклени врати Стъклена интериорна врата модел Matt G 11-1
Стъклена врата модел Matt G 11, изработена от 8мм закалено матирано стъкло – бронз. Закалените стъкла увеличават
механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което
намалява риска от наранявания.
Стъклената врата се монтира на каса (права или обла), изработена от HDF материал, която може да бъде с различни
размери.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197 см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см.
Отварянето може да бъде навътре/навън, лява/дясна.
В базовия комплект се включва: права каса, гумено уплътнение, прави первази, 8мм стъклено крило мат, 2 броя панти,
брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Този изчистен модел може да се впише във всеки интериор, подходящ е както за нестандартни помещения, така и за
масови сгради.
http://obiavidnes.com/obiava/123053/stykleni-vrati-styklena-interiorna-vrata-model-matt-g-11-1

Промоционални есенни/зимни/летни/пролетни цени на интериорни и входни врати!
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/123052/promocionalni-esennizimniletniproletni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Голямо разнообразие на входни блидирани врати.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени 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/123051/golyamo-raznoobrazie-na-vhodni-blidirani-vrati

отслабни с мейзитанг
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/123050/otslabni-s-meyzitang
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cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/123049/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123048/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123047/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-1
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
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бъде навън/навътре, лява/дясна.
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/123046/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-1

Блиндирана входна врата Модел Т109
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок,всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/123045/blindirana-vhodna-vrata-model-t109

Блиндирана входна врата код T305 C
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF- ламинирани панела- всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистириен. 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. Моделът е с фабрично поставено
гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по- добра
изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF- моноблок, всяка с по три
активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/123044/blindirana-vhodna-vrata-kod-t305-c

Черен петък - инкубатори за яйца от черни кокошки :)
Черен петък - инкубатори за яйца от черни кокошки :)
Инкубатори за 50 бр. яйца STAR WARS(ограничени бройки) автоматични и полуавтоматични, терморегулатор с
микропроцесор, бонус сгъваема касетка за малки пиленца - добър подарък за Коледа
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/123043/cheren-petyk---inkubatori-za-yayca-ot-cherni-kokoshki-

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
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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/123042/dopylnitelni-dohodi-za-vseki---bez-usloviya-za-cyalata-strana-

Метална пожароустойчива врата, REI 60
Пожароустойчива врата REI 60, еднокрила, с период на огнеустойчивост до 60 мин.
Предлага се в два възможни размера:
89/206 см
99/206 см
Окомплектовка на вратата:
Тристранна рамка от високоякостна стомана и отстраняем, след монтажа праг;
Две триделни панти - едната пружинна, самозатваряща се;
Крило с обща дебелина 53 мм, изработено от двулистна поцинкована ламарина и пожароустойчив пълнеж, с
термонабъбващо уплътнение;
Едноезична пожароустойчива брава, сертифицирана по СЕ, EN 13501-1;
Черни пожароустойчиви дръжки;
Секретен патрон с ключ с PVC вложка;
Праховобоядисана с релефна полиестерно-епоксидна боя, цвят по RAL - бял;
Каса за щоков монтаж - 5 см в дълбочина.
Възможните посоки за отваряне са: навън/наляво; навън/надясно.
Срок за изработка - 10 дни след датата на поръчка.
http://obiavidnes.com/obiava/123041/metalna-pojaroustoychiva-vrata-rei-60

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/123040/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Стъклена интериорна врата
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.
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/123039/styklena-interiorna-vrata

Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
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Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/123038/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

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/123037/30-50-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/123036/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Huawei Honor 8 (бял)
Huawei Honor 8 (бял), поддържа 2 Sim карти, 5.2"(13.21cm) LTPS FullHD Display, осемядрен Hisilicon Kirin 950 2GHz, 4GB
RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 12 & 8 Mpix camera, Android 6.0
http://obiavidnes.com/obiava/123035/huawei-honor-8-byal

Конвектор Rohnson R 055
Конвектор Rohnson R 055, 500 W, Ултра тънък – 1 см., До 50% пестене на електроенергия, Механичен термостат, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123034/konvektor-rohnson-r-055

Вентилаторна печка Rohnson R-8056
Вентилаторна печка Rohnson R-8056, 1500 W, 2 степени, Вентилатор, Защита от прегряване, Въртяща основа, Ниски
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нива на шум, сива
http://obiavidnes.com/obiava/123033/ventilatorna-pechka-rohnson-r-8056

Вентилаторна печка Rohnson R-8057
Вентилаторна печка Rohnson R-8057, 1500 W, 2 степени, Вентилатор, Защита от прегряване, Въртяща основа, Ниски
нива на шум, сива
http://obiavidnes.com/obiava/123032/ventilatorna-pechka-rohnson-r-8057

Блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
http://obiavidnes.com/obiava/123031/blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

Немски интериорни врати
Предлагаме немска прецизност на достъпни цени. Разнообразие от модели, цветове и размери, подходящи за тухлено
жилище, ЕПК и панел. Касите са прави регулируеми и обхващат зид от 6 см. до 33 см. Крилата са фалцови, което
позволява добро уплътнение. Посоката на отваряне - лява или дясна, се определя при заявката. Стоката е налична на
склад. Срещу допълнително заплащане, се предлага и монтаж на вратите от външна фирма - подизпълнител, с която от
години сътрудничим.
Можете да ни посетите на адрес - бул. Акад. Иван Гешов 102( в близост до ВМА и Център по хигиена, в близост до нас
има клон на Банка Пиреос).
Телефон за връзка - 0899 69 10 75
web адрес - www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/123030/nemski-interiorni-vrati

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123029/kamagra-jelly

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/123028/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123027/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

NovMac.com - Apple продукти онлайн
NovMac.com е онлайн магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти. Никога не е било по-лесно да
поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, Mac Pro, iPod, iPad, iPhone и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на
най-добри цени! Актуални промоции, доставка до посочен адрес в цяла България. Продуктите са с международна
гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/123026/novmaccom---apple-produkti-onlayn

Лаптоп Acer ES1-532G-C3D6 (NX.GHAEX.019)
Лаптоп Acer ES1-532G-C3D6 (NX.GHAEX.019), четириядрен Braswell Intel Celeron N3160 1.6/2.24 GHz, 15.6'(39.6 cm) HD
Anti-glare & Nvidia GeForce 920M 2GB DDR3, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123025/laptop-acer-es1-532g-c3d6-nxghaex019

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201X/ - Cyan CF401X - P№ itcf cf401cx 9980 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 2300k
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201X/ - Cyan - CF401X - P№ itcf cf401cx
9980 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 2300k
http://obiavidnes.com/obiava/123024/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252252n252dn252dwm277nm277dw---201x---cy

kamagrata
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123023/kamagrata

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201X/ Yellow - CF402X - P№ ft hpcf402y50 10004 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 50g.
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201X/ - Yellow - CF402X - P№ ft
hpcf402y50 10004 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 50g.
http://obiavidnes.com/obiava/123022/toner-butilka-za-hp-color-laserjet-pro-m252252n252dn252dwm277nm277dw---201

Инкубатори - коледно намаление!!!
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
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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/123021/inkubatori---koledno-namalenie

Лъчист Конвектор Rohnson R 8012
Лъчист Конвектор Rohnson R 8012, 2200 W, 2 степени, Регулируем термостат, Защита от прегряване, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123020/lychist-konvektor-rohnson-r-8012

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 -04.12.2016г.
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/123019/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/123018/kurs-po-turski-ezik-a1

Лаптоп Acer ES1-732-P2YD (NX.GH4EX.002)
Лаптоп Acer ES1-732-P2YD (NX.GH4EX.002), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.10/2.50GHz, 17.3'(43.9cm)
HD+ GLARE Display, (HDMI), 1x USB 3.0, LINUX, 2.80kg
http://obiavidnes.com/obiava/123017/laptop-acer-es1-732-p2yd-nxgh4ex002

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
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развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 28.11.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123016/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.12.2016г.
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/123015/brazilski-portugalski----a2

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора, изучавали
португалски, които са завършили ниво В1. В процеса на обучение се работи по разнообразни материали, като се
акцентира единствено върху езиковите елементи слушане с разбиране и говорене, без да се включват граматични
упражнения. Целта на курса е усвояването на лексика, подходяща за най-различни ситуации от ежедневието, и
прилагането й на практика. Провежда се всяка събота от 10.00 до 12.00, с продължителност 30 учебни часа. Цена 120
лв. Начало 15.10.2016г.
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/123014/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език – А1
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 - 09.12.2016г.
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 :
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123013/kurs-po-frenski-ezik--a1

Курс по френски език - първо ниво
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 - 10.12.2016г.
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/123012/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 19.00 до 21.00 часа. Начало на курса:
25.11.16г. Цена:120лв.
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/123011/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

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 10.12.2016.
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/123010/kurs-po-italianski-ezik--a1
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Курс по италиански език – първо ниво
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 сряда от 19.00 до 21.00 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/123009/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 03.12.2016. 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/123008/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
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Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Abilityschool
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/123007/razgovoren-angliyski

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/123006/lidalida

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123005/bulgarian-for-foreigners
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Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123004/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Прахосмукачка Dyson DC29DB
Прахосмукачка Dyson DC29DB, Контейнер, 1400W, HEPA филтър, ABS поликарбонат, сива
http://obiavidnes.com/obiava/123003/prahosmukachka-dyson-dc29db

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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/123002/levitra-aptechna-stimulant

Лаптоп Lenovo 510-15 (80SV00APBM)
Лаптоп Lenovo 510-15 (80SV00APBM), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6'(39.6 cm) FHD IPS Display
& NVIDIA GeForce 940MX 4 GB DDR3, (HDMI), 2x USB 3.0, Free DOS, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/123001/laptop-lenovo-510-15-80sv00apbm

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123000/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/122999/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Блиндирана входна врата код Т305
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от: метал, полистиренови листи и MDF – плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“ или “пура”/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и термоизолация са
добавени полистиренови листи, използвани за топлоизолация на сгради (саниране). Лицевия и задния панел са с красива
фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина
до 34 см . Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна
на прага, което спомага за по – добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи
системи DAF – моноблок, всяка с по три активни шипа.
**Повърхността на вратата е без UV – защита и подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата. Не е
подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/122998/blindirana-vhodna-vrata-kod-t305

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122997/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Врати с щок каси
Борман България може да ви монтира врата и при 2 прави успоредни стени със свойте щок каси.2 години гаранция,
безплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://borman-bg.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122996/vrati-s-shtok-kasi

Грил - скара Rohnson R 250
Грил - скара Rohnson R 250, 2000 W, Терморегулатор, Капак от стъкло с дръжка, Тефлоново покритие, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122995/gril---skara-rohnson-r-250
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отслабни с мейзитанг
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/121503/otslabni-s-meyzitang

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/122994/30-50-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/122993/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Миксер Singer
Миксер Singer
http://obiavidnes.com/obiava/122992/mikser-singer-300

Парна ютия Singer SG 2030
Парна ютия Singer SG 2030, 2000 W,65 гр/мин пара, Въртящ се на 360 гр. кабел, Плоча от неръждаема стомана,
Антикапкова система, бяла/синя
http://obiavidnes.com/obiava/122991/parna-yutiya-singer-sg-2030

Ремонт на покриви - София,Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди

Страница 29/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.11.2016

.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122990/remont-na-pokrivi---sofiyaplovdiv

Строителни услуги боя,шпакловка
Строителна бригада която може да ремонтира вашият офис,апартамент,къща и др. на конкурентни цени обадете се
няма да съжалявате и търсите други майстори повече.
Услугите,който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс,теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани,преградни стени и др.
Всякаква зидария,замазка.
Поставяне на теракот,фаянс камък и др.
Стеннаизолация,хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега,или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/122989/stroitelni-uslugi-boyashpaklovka

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/122988/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
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/122987/masajna-kushetka-magicpro

Слушалки JBL Synchros E40
Слушалки JBL Synchros E40, Bluetooth, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/122986/slushalki-jbl-synchros-e40

Антиоксидатор - Водороден детоксикатор
Антиоксидатор - Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма

Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
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водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,
http://obiavidnes.com/obiava/122985/antioksidator---vodoroden-detoksikator

Антиоксидатор - Водороден детоксикатор
Антиоксидатор - Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма

Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,
http://obiavidnes.com/obiava/122984/antioksidator---vodoroden-detoksikator

Турманиев килим - матрак от турмалин и германий
Турманиев килим - матрак от турмалин и германий
Свойства на турмалиновите камъни
Турмалиновия камък е естествен кристал, които има уникален пиезоелектричен и термоелектричен ефект, който има
множество полезни свойства за тялото. Турмалинът излъчва така наречената „светлина на живота“, инфра червено
лъчение в дългия спектър с дължина на вълната между 4 и 14 микрона тези лъчения подобряват микроциркулацията в
тялото. Също така може да излъчва аниони, наричани още „въздушен витамин“. (Когато турмалинът се сложи във вода
той я пречиства, също така ако се носи, като аксесоар например намаля радиационните лъчения) Полезен за хора които
прекарват дълго време седнали и пред компютър, за хора които имат болки във врата. Когато турмалинът се носи, като
гривна той елиминира болките, намаля стреса, пречиства кръвта, активира клетките, стабилизира нервната състема,
повишава имунитета и т.н.
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http://obiavidnes.com/obiava/122983/turmaniev-kilim---matrak-ot-turmalin-i-germaniy

Слушалки JBL Reflect Mini BT
Слушалки JBL Reflect Mini BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/122982/slushalki-jbl-reflect-mini-bt

Слушалки JBL Reflect Mini BT
Слушалки JBL Reflect Mini BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", червени
http://obiavidnes.com/obiava/122981/slushalki-jbl-reflect-mini-bt

Перална машина GORENJE W 7543 LO
Перална машина GORENJE W 7543 LO, клас А+++, капацитет 7кг, центрофуга 1,400 обр./мин, 23 програми, LED дисплей,
SensoCare технология, TotalWeightControl, DuraHeat, SpaDrum, SoftSound функциониране, SterilTub, AquaStop, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/122980/peralna-mashina-gorenje-w-7543-lo

oтслабни 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/122979/otslabni-s-lida

Слушалки JBL Reflect Mini BT
Слушалки JBL Reflect Mini BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", сини
http://obiavidnes.com/obiava/122978/slushalki-jbl-reflect-mini-bt

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122977/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122976/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
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чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122975/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

kamagra
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/122974/kamagra

Перална машина GORENJE W 7443 LR
Перална машина GORENJE W 7443 LR, клас А+++, капацитет 7кг, центрофуга 1,400 обр./мин, 23 програми, LED дисплей,
SensoCare технология, TotalWeightControl, DuraHeat, SpaDrum, SoftSound функциониране, SterilTub, AquaStop, червена
http://obiavidnes.com/obiava/122973/peralna-mashina-gorenje-w-7443-lr

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/122972/30-50-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/122971/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-
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Слушалки JBL Reflect Mini BT
Слушалки JBL Reflect Mini BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", светлосини
http://obiavidnes.com/obiava/122970/slushalki-jbl-reflect-mini-bt

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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/122969/levitra

Слушалки JBL T450 BT
Слушалки JBL T450 BT, Bluetooth, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/122968/slushalki-jbl-t450-bt

mATX/ATX
mATX/ATX, Chieftec LG-01B-OP, 2x USB 3.0, черен, без захранване, по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/122967/matxatx

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.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122966/kamagra-gel-za-myje

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/122965/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
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адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
·
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122964/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
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/122963/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

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/122962/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Дигитален компас – швейцарски сензор
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/122961/digitalen-kompas--shveycarski-senzor
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Mini-ITX/mATX/ATX/E-ATX/XL-ATX
Mini-ITX/mATX/ATX/E-ATX/XL-ATX, Corsair Graphite Series 780T, 2x USB 3.0, решетка, бял, без захранване, по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/122960/mini-itxmatxatxe-atxxl-atx

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122959/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/122958/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122957/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Стил и качество с интериорни врати от Каракашев и Син
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/122956/stil-i-kachestvo-s-interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Метални решетки
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ ЦЕНИ – от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев
и Син ЕООД.
Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци тераси и
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метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се изработват
от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се монтират до
грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/122955/metalni-reshetki

Метални врати с гарантирано качество
КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД има вече почти 20 години опит на български пазар на метални врати ( vrati ) и блиндирани
врати, и застава на водещите места по търсене, качество и добри цени. Фирмата е създадена през далечната 1993 год и
вече има голям опит в създаването и монтирането на висококачествени и здрави метални врати ( врати за апартаменти
), метални решетки, метални пощенски кутии и т.н. С наша помощ вие ще може да се сдобиете с метални врати и
изделия на наистина световно ниво и с предимството да заплатите напълно достъпни за вас цени. Всеки от вас може да
си закупи нашите метални врати ( vrati ), защото те са достъпни за всеки един потребител, който наистина цени и иска
да предпази своето жилище от крадци.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/122954/metalni-vrati-s-garantirano-kachestvo

Mini-ITX/mATX/ATX (Up to 272mm)
Mini-ITX/mATX/ATX (Up to 272mm), Corsair Carbide Series Air 740, 2x USB 3.0, прозрачен капак, черен, без захранване, по
поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/122953/mini-itxmatxatx-up-to-272mm

Стилни и качествени блиндирани врати
„Каракашев и Син” ЕООД предлага стилни блиндирани врати ( метални врати ) в доста голям гама от цветове, размери,
вид и цени, с който всеки един клиент може да получи желаната врата за своя дом. Ние сме производители на
блиндирани врати с около 20 години опит в бранша и затова трябва да знаете, че монтирането на нашите блиндирани
врати се извършва от наши квалифицирани специалисти, който ще дойдат лично до вашето жилище да вземат точните
размери за желаните от Вас врати, метални решетки или метални пощенски кутии. Ние бързо и лесно ще извършим
дейността по монтаж на вратите, като трябва да се има предвид, че нашите метални блиндирани врати са подходящи
за всякакъв вариант и размер отвори, както за тухлени така и за бетонни стени.
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/122952/stilni-i-kachestveni-blindirani-vrati

Mетални врати от високо качество
Фирма Каракашев и Син ЕООД е производител на МЕТАЛНИ ВРАТИ, БЛИНДИРАНИ ВРАТИ, ВХОДНИ ВРАТИ, за
апартаменти, за складове, ВРАТИ ЗА МАЗЕТА и за промишлеността, РЕШЕТКИ и също така брава ( монтаж на брави ).
Вратите могат да бъдат с покритие грунд, фолио, прахово боядисване или покрити с фурнир.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата има над 15 години опит зад гърба си за да и се
доверите. При нас ще намерите качествени врати на доста изгодни цени – достъпни за всеки.
Изработка на метални врати ( блиндирани врати, решетки, входни врати ) за апартамент и офис: нашите блиндирани
врати, метални врати, решетки, входни врати, врати за мазета се изработват по размер взет от наш екип на място и
по посока на отваряне избрана от вас.
За информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/122951/metalni-vrati-ot-visoko-kachestvo

meizitang,meizitang-otslabni
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/122950/meizitangmeizitang-otslabni

Страница 38/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.11.2016

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/122949/30-50-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/122948/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

козметично оборудване и обзавеждане козметичен работен стол кушетка работна количка
продавам нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
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ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122947/kozmetichno-oborudvane-i-obzavejdane-kozmetichen-raboten-stol-kushetka-rabotna-koli

Mini-ITX/mATX/ATX/EATX
Mini-ITX/mATX/ATX/EATX, Corsair Carbide Series Clear 600C, 2x USB 3.0, прозрачен капак, черен, без захранване, по
поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/122946/mini-itxmatxatxeatx

микродермабразио с диамантени глави продавам нови различни модели
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
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Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122945/mikrodermabrazio-s-diamanteni-glavi-prodavam-novi-razlichni-modeli

Електронен нашийник за обучение телетакт - нашийник против лай лаене и виене и бийпър
www.chervenkovtrade.com
продавам телетакт - електронен нашийник за обучение -90лв 120лв 150лв170лв200лв 250лв350лв
(вибрация.звук.електрошок , бийпър,светещ нашийник)
100% водоустойчиви модели – потопяеми !!
диапазон на действие 300метра-1км
вариянти за 1,2 или 3 кучета едновремменно обучение
комбинирани вариянти с бийпър
само бийпър - 80,90,120лв
нашийник против лаене - 40,50 и от 80лв(звук.електрошок)
комбиниран вариянт за обучение и против лай
електронен нашийник против кърлежи,бълхи и насекоми - 50лв
нови!!!!
гарантирано качество!!!!
всички модели постоянно в наличност!!!
доставка за 24 часа
0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122944/elektronen-nashiynik-za-obuchenie-teletakt---nashiynik-protiv-lay-laene-i-viene-i-b

Електронен нашийник обучение телетакт каишка против лай лаене и виене и бийпър
www.chervenkovtrade.com
продавам телетакт - електронен нашийник за обучение -90лв 120лв 150лв170лв200лв 250лв350лв
(вибрация.звук.електрошок , бийпър,светещ нашийник)
100% водоустойчиви модели – потопяеми !!
диапазон на действие 300метра-1км
вариянти за 1,2 или 3 кучета едновремменно обучение
комбинирани вариянти с бийпър
само бийпър - 80,90,120лв
нашийник против лаене - 40,50 и от 80лв(звук.електрошок)
комбиниран вариянт за обучение и против лай
електронен нашийник против кърлежи,бълхи и насекоми - 50лв
нови!!!!
гарантирано качество!!!!
всички модели постоянно в наличност!!!
доставка за 24 часа
0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122943/elektronen-nashiynik-obuchenie-teletakt-kaishka-protiv-lay-laene-i-viene-i-biypyr

Електронен нашийник за обучение телетакт - нашийник против лай лаене и виене и бийпър
www.chervenkovtrade.com
продавам телетакт - електронен нашийник за обучение -90лв 120лв 150лв170лв200лв 250лв350лв
(вибрация.звук.електрошок , бийпър,светещ нашийник)
100% водоустойчиви модели – потопяеми !!
диапазон на действие 300метра-1км
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вариянти за 1,2 или 3 кучета едновремменно обучение
комбинирани вариянти с бийпър
само бийпър - 80,90,120лв
нашийник против лаене - 40,50 и от 80лв(звук.електрошок)
комбиниран вариянт за обучение и против лай
електронен нашийник против кърлежи,бълхи и насекоми - 50лв
нови!!!!
гарантирано качество!!!!
всички модели постоянно в наличност!!!
доставка за 24 часа
0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122942/elektronen-nashiynik-za-obuchenie-teletakt---nashiynik-protiv-lay-laene-i-viene-i-b

продавам машинка за подстригване на овце нови различни модели
продавам машинка за подстригване на овце нови различни модели
http://obiavidnes.com/obiava/122941/prodavam-mashinka-za-podstrigvane-na-ovce-novi-razlichni-modeli

продавам козметичен работен стол различни модели и цветове
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
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тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122940/prodavam-kozmetichen-raboten-stol-razlichni-modeli-i-cvetove

продавам електронна пила маникюр и педикюр стойка за педикюр
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122939/prodavam-elektronna-pila-manikyur-i-pedikyur-stoyka-za-pedikyur

продавам UV УВ стерилизатор нови различни модели
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
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четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122938/prodavam-uv-uv-sterilizator-novi-razlichni-modeli

продавам перманентен грим машинка и игли , игли микроблейдинг нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
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LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122937/prodavam-permanenten-grim-mashinka-i-igli--igli-mikrobleyding-novi

фриматор ултразвуков пилинг и ултразвук продавам нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
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http://obiavidnes.com/obiava/122936/frimator-ultrazvukov-piling-i-ultrazvuk-prodavam-novi

фриматор ултразвуков пилинг и ултразвук продавам нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122935/frimator-ultrazvukov-piling-i-ultrazvuk-prodavam-novi

пароозонатор вапозон и лампа лупа различни модели продавам нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
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игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122934/paroozonator-vapozon--i-lampa-lupa-razlichni-modeli-prodavam-novi

микродермабразио с диамантени глави продавам нови различни модели
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
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Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122933/mikrodermabrazio-s-diamanteni-glavi-prodavam-novi-razlichni-modeli

козметично оборудване и обзавеждане козметичен работен стол кушетка работна количка
продавам нови
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
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http://obiavidnes.com/obiava/122932/kozmetichno-oborudvane-i-obzavejdane-kozmetichen-raboten-stol-kushetka-rabotna-koli

Дарсонвал дарсонвали комплекти и накрайници
Козметични уреди и оборудване!!
WWW.CHERVENKOVTRADE.COM
НОВИ!!!!!
ПОСТОЯННО В НАЛИЧНОСТ!!!!!
гарантирано качество
доставка за по малко от 24 часа
още от мен:
мезотерапия , кавитация , радиочeстота ( радиочeстотен лифтинг ) с вакум накрайници различни модели и накрайници
цени от 500-2000лв
четков пилинг – 180лв 200лв
игли ножчета писалки за микроблейдинг
перманентен грим (писалки ,машинки и комплекти със отделно захранване) , игли ( 0,60лв) , накрайници (върхове – 0,60лв)
и др. – 280лв400лв
ултразвук – 110лв 150 лв 200лв
ултразвуков пилинг фриматор -100лв 140лв-170лв
пароозонатор вапазон -100лв 120лв 140лв250лв 260лв
котлон за кола маска 2в1 и нагреватели за патрони двойни и единични – 25лв 60 лв 85лв 200лв
микродермабразио 3в1 9 диамантени глави с вакум метър ,хидро и кристално микродермабразио -400лв 470лв 2000лв
козметична лампа лупа и LED вариянти (диодна лампа) – 60лв 100лв 110 лв 130лв 180лв 200лв (3,5,8 диоптера,менгеме и
стойка с колела)
ув uv стерилизатор -150лв 180лв 300лв 400лв
дарсонвал- 85лв 89лв (4 и 5 накрайника)-1 качество( по силна искра и мощност на бобината)!!! !!
накрайници за дарсонвал 25лв
електрическа пила за нокти маникюр и педикюр -80лв 130лв 150лв
LED светлинна терапия PDT фотодинамична терапия фотон терапия 800лв1500лв
Липо лазер -1800 – 2900лв
YAG лазер за премахване на тауировки – 2000-3500лв
Кислороден душ - кислородна терапия – 900лв1600лв
Фотоепилация IPL RF E- LIGHT – 6000 -8000лв
Криолиполиза криолиполизис – 6500лв
Велашейп веласмут – V8 V9 V10 – 6000 – 13000лв
Козметичен стол и стол за маникюр -120лв
Фризьорска парна и обикновена каска - 300лв-500лв
Фризьорска и козметична работна количка ( шкафче) -160 -220лв
Кушетка козметична и масажна – 300лв 360лв
HIFU УТЕРАПИЯ –високо интензивен ултразвук – 13000лв
Термаж и фракционен RF-2500лв-5000лв
и др.
тел. 0888620786
http://obiavidnes.com/obiava/122931/darsonval-darsonvali-komplekti-i-nakraynici

Блиндирани врати на склад: http://vrati-sofia.biz/vrati-vhodni-borman/
Борман България ви предлага блиндирани врати няколко модела на склад с възможен монтаж до 7 дни. 2 години гаранция,
безплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/vrati-vhodni-borman/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122930/blindirani-vrati-na-sklad--httpvrati-sofiabizvrati-vhodni-borman

Блиндирана входна врата модел 703
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
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Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е прахово боядисване. Вратата е в комплект с крилото, 10см
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими секретни ключалки, два
патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с отделна розетка, вградени в
касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен цвят, наподобяващ декоративен камък. Орнаментът на модела е традиционен и
същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища, така и за тухлени
апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/122929/blindirana-vhodna-vrata-model-703

Картограф Garmin GPSMAP 1222xsv
Картограф Garmin GPSMAP 1222xsv, 12"(30.84 cm) WSVGA дисплей, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/122928/kartograf-garmin-gpsmap-1222xsv

Конвектор Singer SCH-17
Конвектор Singer SCH-17, 2000 W, 3 степени, Терморегулатор за регулиране на температурата, Механично управление,
Защита от прегряване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/122927/konvektor-singer-sch-17

Картограф Garmin GPSMAP 722xs
Картограф Garmin GPSMAP 722xs, 7"(17.78 cm) WSVGA дисплей, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/122926/kartograf-garmin-gpsmap-722xs

Преса за коса Hair Majesty HM-4021
Преса за коса Hair Majesty HM-4021, Плочи с керамично покритие, Самоизключване след 60 минути, Бутон on/off, Въртящ
се кабел на 360°, 35 W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122925/presa-za-kosa-hair-majesty-hm-4021

Антиоксидатор - Водороден детоксикатор
Антиоксидатор - Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма

Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,

Страница 50/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.11.2016

дори и рак.
За лековитите свойства на молекулният водород започва да се говори още през 1798г. Но едва в последните 7-8 години
учените обърнаха сериозно внимание на този феномен. От тогава насам, в едни от най-реномираните световни научни
издания (примерно Science и Nature Medicine), вече има над 500 публикувани научни статии, обхващащи темата
за терапевтичните ползи от молекулния водород.
Обогатената с генерирания от антиоксидатора водород вода, може да се изпозва и за пиене.
http://obiavidnes.com/obiava/122924/antioksidator---vodoroden-detoksikator

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
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/122923/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/122922/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
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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/122921/masajna-kushetka-magicpro

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.
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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
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122920/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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
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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122919/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122918/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122917/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122916/masajna-masajirashta-sedalka

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
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122915/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/122914/infracherveno-topleshto--kilimche

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професи
http://obiavidnes.com/obiava/122913/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Прахосмукачка Rohnson R 124
Прахосмукачка Rohnson R 124, торбичка с обем 1.4л., 1000 W, Настриойка на мощността, Индикатор за пълна торба,
червена
http://obiavidnes.com/obiava/122912/prahosmukachka-rohnson-r-124

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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/122911/levitra-aptechna

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/122910/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya
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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/122909/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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/122908/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Детоксикатор
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/122907/detoksikator

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/122906/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
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www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122905/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Инфрачервена лампа - синузит – София
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122904/infrachervena-lampa---sinuzit--sofiya

Дрегери - алкохолни тестери
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/122903/dregeri---alkoholni-testeri

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/122902/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122901/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

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
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
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www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122900/ovlajnitel-na-vyzduh

Овлажнител на въздуха с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/122899/ovlajnitel-na-vyzduha-s-yonizator

Уред за сребърна вода от ТехноМаг
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/122898/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

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/122897/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова вана – две години гаранция
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/122896/ultrazvukova-vana--dve-godini-garanciya

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122895/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
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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/122894/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Апарат за дестилиране на вода за дома
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122893/aparat-za-destilirane-na-voda-za-doma

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122892/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Сешоар Singer BEAUTY 1800 W
Сешоар Singer BEAUTY 1800 W, 2 скорости / 3 температурни степени, 1800 W, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/122891/seshoar-singer-beauty-1800-w

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.
http://obiavidnes.com/obiava/122890/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Фирма за извозване
Професионален мениджърски екип от фирма Izvozva.com, отговаря на нуждите на частни, физически и корпоративни
лица. За да осигурим безопасно качество на обслужване, ние предоставяме на нашите клиенти комбинацията на
конкурентни цени, предани служители и модерно оборудване. Ние ще подсигурим флота, която отговаря на строги
стандарти за безопасност и най-вече на вашите критерии за желани услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/122889/firma-za-izvozvane

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/122888/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

levitra аптечна
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Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/122887/levitra-aptechna

Сешоар Singer HD 1711
Сешоар Singer HD 1711, 2 скорости / 3 температурни степени, Дифузер, Бутон за охлаждане, Приставка за изправяне,
2000 W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122886/seshoar-singer-hd-1711

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/122885/kamagra-jelly

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/122884/30-50-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/122883/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Уред за сушене на плодове и зеленчуци Rohnson R 291
Уред за сушене на плодове и зеленчуци Rohnson R 291, 245 W, 5 плочи, Сушене на плодове, гъби, месо, билки и зеленчуци, бял
http://obiavidnes.com/obiava/122882/ured-za-sushene-na-plodove-i-zelenchuci-rohnson-r-291
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Индивидуални уроци 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/122881/individualni-uroci-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
- 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/122880/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/122879/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуални уроци 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122878/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци 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/122877/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци 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/122876/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци 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/122875/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122874/individualni-uroci-po-frenski-ezik
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Индивидуални уроци 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/122873/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122872/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци 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/122871/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Индивидуални уроци по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122870/individualni-uroci-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци 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
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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/122869/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

Картограф Garmin GPSMAP 7410xsv
Картограф Garmin GPSMAP 7410xsv, 10"(25.4 cm) WXGA дисплей, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/122868/kartograf-garmin-gpsmap-7410xsv

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122867/kamagra-gold

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122866/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Картограф Garmin GPSMAP 8008
Картограф Garmin GPSMAP 8008, 8"(20.32 cm) SVGA дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/122865/kartograf-garmin-gpsmap-8008

отслабни с мейзитанг
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/122772/otslabni-s-meyzitang
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Кафе машина за еспресо Singer ES-110 2 WAY
Кафе машина за еспресо Singer ES-110 2 WAY, 15 bar налягане, Подвижен резервоар с вместимост 1.5 л, Защита от
прегряване, Светлинен индикатор за работно налягане, Поставка за затопляне на чаши, 1100W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122864/kafe-mashina-za-espreso-singer-es-110-2-way

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
·
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/122863/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122862/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Можете да си смените вратите за коледа
Борман България ви предлага интериорни врати на склад с възможност за монтаж до 7 дни.
Сайта ни е: http://vrati-borman.com/interiorni-vrati/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122861/mojete-da-si-smenite-vratite-za-koleda

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122860/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Врати на склад, обличане на метални каси, бърз монтаж
Борман България ви предлага врати на склад с възможност за монтаж до 7 дни. Имаме вътрешни врати със смок каси за
обличане на металните каси на панелките. Имаме и външни врати, монтажа е доста чист дори и когато се налага
къртене.
Сайта ни е: http://vrati-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122859/vrati-na-sklad-oblichane-na-metalni-kasi-byrz-montaj

Машина за шварц кафе Singer SFC1812
Машина за шварц кафе Singer SFC1812, Индикатор за ниво на водата, Постоянен филтър, Незалепваща се нагряваща
плоча, 1000W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122858/mashina-za-shvarc-kafe-singer-sfc1812

Заеми - идват празници
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/122857/zaemi---idvat-praznici

Електровъдица, електрическа въдица 350W
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене. https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/122856/elektrovydica-elektricheska-vydica-350w

Инкубатори - Borisof & son
Инкубатор - 100 яйца. Цифров терморегулатор.
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/122855/inkubatori---borisof--son

Картограф Garmin GPSMAP 8012
Картограф Garmin GPSMAP 8012, 12.1"(30.5 cm) XGA дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/122854/kartograf-garmin-gpsmap-8012

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.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122853/30-50-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/122852/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

бързи коледни заеми при ниска лихва в paulson.finance@hotmail.com
бързи коледни заеми при ниска лихва, ако се интересувате, можете да се свържете с нас веднага при
paulson.finance@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/122851/byrzi-koledni-zaemi-pri-niska-lihva-v-paulsonfinancehotmailcom

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
Имате нужда от повече уют за вашия дом ?
Тогава, заповядайте при нас!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много добри цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0895691033
Моб: 0894627366
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.8@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/122850/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar

Картограф Garmin GPSMAP 8015
Картограф Garmin GPSMAP 8015, 15"(38.1 cm) XGA дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/122849/kartograf-garmin-gpsmap-8015

Готварска печка GORENJE EC 65320 BW
Готварска печка GORENJE EC 65320 BW, клас А, 9100 W, 67л., 4 нагревателни зони, AquaClean почистване, Есо Емайл,
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Таймер със сензорно управлние, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122848/gotvarska-pechka-gorenje-ec-65320-bw

Готварска печка GORENJE E 67106BG BW
Готварска печка GORENJE E 67106BG BW, клас А, 9300 W, 67л., 4 нагревателни зони, AquaClean почистване, Есо Емайл,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122847/gotvarska-pechka-gorenje-e-67106bg-bw

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/122846/30-50-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/122845/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Извозване на стари мебели с чичо Фори София
Чичо Фори предлага хамалски услуги на ниски цени. Предимствата да ползвате нас преди всичко е високото ниво на
професионализъм на нашите услуги, коректност с клиента, както и не на последно място добрите цени. Ние определяме
последната още по телефона. Нашите клиенти винаги са оставали доволни.
http://obiavidnes.com/obiava/122844/izvozvane-na-stari-mebeli-s-chicho-fori-sofiya

Захранване Fortron Hexa+ 500W с подарък тениска
Захранване Fortron Hexa+ 500W с подарък тениска, 500W, Active PFC, 85 Plus, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/122843/zahranvane-fortron-hexa-500w-s-podaryk-teniska

Захранване Fortron Hexa+ 400W с подарък тениска
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Захранване Fortron Hexa+ 400W с подарък тениска, 400W, Active PFC, 85 Plus, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/122842/zahranvane-fortron-hexa-400w-s-podaryk-teniska

Захранване Fortron Hydro X с подарък тениска
Захранване Fortron Hydro X с подарък тениска,, 550W, Active PFC, 80 plus Gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/122841/zahranvane-fortron-hydro-x-s-podaryk-teniska

LAVATELONI-Мощен обезмаслител за двигатели от DAERG CHIMICA-Италия
LAVA TELONI-Производител DAERG CHIMICA-Италия e двукомпонентен препарат
за обезмасляване и безконтактно външно миене на автомобили.
Дозировка:
- За външно измиване от 1:40 до 1:50
- За измиване на двигател от 1:5 до 1:10
Течен препарат за бързо отстраняване на всякакъв вид замърсявания, както от органичен, така и от неорганичен
произход. Подходящ е както като обезмаслител така и за измиване предимно на тежки автомобили, действа по цялата
повърхност и благодарение на уникалната си формула, разгражда и отстранява бързо замърсяванията.
Преди употреба се разклаща,с цел да се хомогенизира
Предлага се в туби:
• 10 кг-59 лв.
• 25 кг-139 лв.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СОФИЯ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ДО ОФИС НА ЕКОНТ
-0884 064 864-Мтел
www.timaka.net
http://obiavidnes.com/obiava/122840/lavateloni-moshten-obezmaslitel-za-dvigateli-ot-daerg-chimica-italiya

kamagra
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/122839/kamagra

Интериорни врати
Предлагаме интериорни врати с високо качество на достъпни цени.На вашето внимание интериорна Чешка врата с код
210p,цвят сив кестен.
http://obiavidnes.com/obiava/122838/interiorni-vrati

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/122837/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/122836/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Ултразвукова ванa
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/122835/ultrazvukova-vana

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/122834/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

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/122833/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122832/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
http://obiavidnes.com/obiava/122831/destilatori-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
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- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122830/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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.
http://obiavidnes.com/obiava/122829/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/122828/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
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/122827/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

oтслабни 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/122826/otslabni-s-lida

Интайм обяви 30% отстъпка за международни пратки до края на Декември
Интайм обяви промоция до края на Коледните и новогодишни празници. Клиентите и могат да се възползвате от 30%
търговска отстъпка за всички международни пратки, които се изпращат в мрежата на UPS от България
http://obiavidnes.com/obiava/122825/intaym-obyavi-30-otstypka-za-mejdunarodni-pratki-do-kraya-na-dekemvri

Продавам двустаен апартамент за 7600 лева.
Продавам двустаен панелен апартамент 78 кв.м в с. Момина църква, обл. Бургас за 7600 лева.Намира се на първия етаж в
двуетажен блок.Има нова дограма ток, вода, телефон, канализация подготвен за основен ремонт.Намира се в
Странджа-Сакар и има красива панорама,лов и риболов.Няма ипотека документите са изрядни.
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Тодор Калинов 0897602326 Skype todor_kalinov / todor_kalinov@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122824/prodavam-dvustaen-apartament-za-7600-leva

Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени коли ,джипове и
бусове за скрап.
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/122823/izkupuva-razvaleni-brakuvani-v-dvijenie-ili-ne-udareni-i-povredeni--koli-djip

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122822/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
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лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Практика речи
·
Чтение
·
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122821/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122820/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода
www.gadgetstore.ovo.bg
0883 33 88 92
Уникални душ слушалки с функция масаж + функция пестене на вода. В слушалката са вградени множество керамични
топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират. Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които
масажират тялото по неповторим начин, а също така помагат и за пестене на вода!
- Тройна филтрация на водата (турмалин, германий, медицински камък)
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- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнерa под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета, защото телата им все още не е хубаво да се
разтриват директно с ръце
- Съвместима с стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/122819/masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/122818/levitra-aptechna-stimulant

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви. http://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/122817/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Налични врати на склад
Борман България има налични модели врати на склад с възможен монтаж до 7 дни. 2 години гаранция безплатно взимане
на размери.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122816/nalichni-vrati-na-sklad

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122815/kamagra-gel

Инкубатори - добър подарък за Коледа
Вижте клипчетата - не слушайте обяснения по телефона
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
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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/122814/inkubatori----dobyr-podaryk-za-koleda

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.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/122813/inkubatori

профи кредит между особено... пълна измама
Обявата е пълна измама и няма нищо общо с профи кредит
профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
Желание за едно сериозно предложение безопасно
Финансирането на предложението на заем за сериозни и бързи в лице
Заем между особено сериозна и спешна оферта
http://obiavidnes.com/obiava/122812/profi-kredit-mejdu-osobeno-pylna-izmama

meizitang-strahoten produkt za otslabvane
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/122811/meizitang-strahoten-produkt-za-otslabvane

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/122810/30-50-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
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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/122809/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/122808/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
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Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/122807/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партьори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/122806/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/122805/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
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Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/122804/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122803/kamagra-gold-za-myje

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122802/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122801/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122800/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

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/122799/30-50-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/122798/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

отслабни с мейзитанг
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/122797/otslabni-s-meyzitang

профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
Предоставяне на кредити на всяко лице, който, за финансова помощ. Това е заем между прости лични условия. Моят
лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва ежемесечно. Ако ви интересува, пишете
ми на e-mail: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122796/profi-kredit-mejdu-osobeno-ot-2000--do--1800000

Желание за едно сериозно предложение безопасно
Здравейте
Вие, които са имали проблеми с получаване на заем, който е решение на вашите притеснения; единственият начин да
получите заем между лицето е запознат заем от абсолютно разписка за ДЪЛГ. Доброто
сметки правят добри приятели. Сложих на ваше разположение много проста заем от € 2000 до € 1,800,000 в условия с
фиксирана годишна ТЕГ: 3 %. Ако сте в състояние да изпълни моите условия. Не се колебайте да се свържете с мен за
повече информация моля свържете се с мен чрез имейл:
elisabhetamorino@Gmail.com
Контакт Whatsapp: + 33787795042
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Топлите поздравления
http://obiavidnes.com/obiava/122795/jelanie-za-edno-seriozno-predlojenie-bezopasno

Финансирането на предложението на заем за сериозни и бързи в лице
Здравейте на всички
Вие сте във финансови проблеми и всички опити за придобиване падне чрез. Вие сте били лишавани на банка тъй като
кредитната ви не отговаря на техните стандарти? Сте мечтали за притежаване на собствен дом, но ние ви отказват
ипотека поради недостатъчна кредит? Вашият бизнес е подобрило след една година. Имате нужда от пари за
увеличаване на вашата дейност. Имате обяснимо просрочени плащания на дълг, развод или загуба на работа или други.
Това не е ситуация нерешени защото може да имате втори шанс да определен кредит. Представям ви искане на
кредиторите, които са готови да преоцени си финансово решение. Можете да се възползвате от кредит, вариращи от €
2000 до € 1,800,000 на погасителен период варира от 1 до 30 години. Всякакъв вид на финансиране за проект, добре
дефинирани ако сте в нужда, не се колебайте да се свържете с. Моля свържете се с мен чрез имейл:
elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122794/finansiraneto-na-predlojenieto-na-zaem-za-seriozni-i-byrzi-v-lice

Заем между особено сериозна и спешна оферта
Заем между особено сериозна и спешна оферта
Аз подготвени безвъзмездна помощ по заем, вариращи от € 2000 до € 1,800,000 с нисък лихвен процент, който е 3 % за
вашите лични и други, търсите финансране за вашите проекти нужди. свърза с мен по електронна поща:
elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Whatsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122793/zaem-mejdu-osobeno-seriozna-i-speshna-oferta

профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
Предоставяне на кредити на всяко лице, който, за финансова помощ. Това е заем между прости лични условия. Моят
лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва ежемесечно. Ако ви интересува, пишете
ми на e-mail: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122792/profi-kredit-mejdu-osobeno-ot-2000--do--1800000

Профи кредит между бързо индивид и сериозно в България
Профи кредит между бързо индивид и сериозно в България
В финанси инвестиции и заеми между физически лица се специализират, предлагам услугите си на всички хора с добър
характер и, преди всичко, да изпълняват задълженията си. Изкачване в следните области: лични, консолидация,
реорганизация, бизнес, студент, кола, няколко/други предприятия, селско стопанство, информационни технологии,
услугите на интелектуална собственост на фирмата, индустрията, художници, мода, медицина, медии, ипотеки,
недвижими имоти. За повече информация, моля свържете се с нас по електронната поща: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/122791/profi-kredit-mejdu-byrzo-individ-i-seriozno-v-bylgariya
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Разрушаване на сгради на достъпни цени
Нашите съвестни професионалисти в http://www.razbiva-sofia.com/ са опитни специалисти в събаряне на малки и големи
постройки. С удоволствие ще ви помогнем, ако трябва да бутнете помещение от какъвто и да е тип. Не се съмнявайте,
че ще се справим експресно и ефективно. На вашите рамене остава единствено задължението да решите какво да
правите с пространството, останало след бутнатата сграда или помещение. Спрете избора си на нашата фирма и няма
да сгрешите!
http://obiavidnes.com/obiava/122790/razrushavane-na-sgradi-na-dostypni-ceni

Инкубатори STAR WARS - добър подарък за Коледа
Инкубатори за 50 бр. яйца STAR WARS(ограничени бройки) автоматични(250 ЛВ.) и полуавтоматични(190),
терморегулатор с микропроцесор, бонус сгъваема касетка за малки пиленца - добър подарък за Коледа
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/122789/inkubatori-star-wars---dobyr-podaryk-za-koleda

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/122788/30-50-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/122787/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
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любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/122786/metalotyrsach---monetarnik

Електровъдица, електрическа въдица 350W
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене. https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/122785/elektrovydica-elektricheska-vydica-350w

Електровъдица, 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/122784/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми - идват празници
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.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/122783/zaemi---idvat-praznici

Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-51-783H (NX.GLDEX.010)
Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-51-783H (NX.GLDEX.010), двуядрен SkyLake Intel Core i7-6500U 2.5/3.1GHz, 14" (35.56 cm)
IPS Full HD LED Display(HDMI), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1(Type C), Windows 10 Home 64bit, 1.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/122782/laptop-acer-aspire-swift-5-sf514-51-783h-nxgldex010

Хибриден лаптоп Acer Aspire Switch V 10(NT.LCUEX.003)в пакет с калъф Acer NEO Sleeve
Хибриден лаптоп Acer Aspire Switch V 10(NT.LCUEX.003)в пакет с калъф Acer NEO Sleeve, четириядрен Intel Atom x5-Z8350
1.44/1.92GHz, 10.1" (25.65 cm)IPS HD Touch Display, 4GB DDR3L, 500GB HDD&64GB Flash, USB3.1 TypeC, Windows 10
Home 64bit, 1.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/122781/hibriden-laptop-acer-aspire-switch-v-10ntlcuex003v-paket-s-kalyf-acer-neo-sl

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/122780/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122779/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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