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Нов БГ – онлайн магазин за знамена. Патриотичен информационен сайт!
NovBG.com - Интернет Продажба на Знамена. Българско знаме - различни размери. Знамена и флагове българско
производство. Био Медина – качествени сокоизтисквачки Hurom , уреди за дома, здравословни продукти. Новини от
България! Патриотичен сайт. Български постижения и открития! Znamena BG. БГ Флаг. БГ знамена. Самарско знаме.
Свобода или смърт. Стойка за знаме. Българско знаме с герб, знаме на България с герб. Национален трибагреник с герб.
http://obiavidnes.com/obiava/123475/nov-bg--onlayn-magazin-za-znamena-patriotichen-informacionen-sayt

акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
Марка - Zimmermann, Произведено в Германия
• Цвят – бял гланц.• 85 клавиша, • 2 педала, • височина 110 см.,
За пианото получавате:
1.ПЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.
2.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ.
В наличност - 1бр.!!!ЦЕНА - 2900лв.
В наличност - 1бр.
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/ там ще намерите
голямо разнообразие от нови музикални инструменти!
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/123474/akustichno-piano--marka---zimmermann

акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
Марка - Zimmermann, Произведено в Германия
• Цвят – бял гланц.• 85 клавиша, • 2 педала, • височина 110 см.,
За пианото получавате:
1.ПЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.
2.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ.
В наличност - 1бр.!!!ЦЕНА - 2900лв.
В наличност - 1бр.
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/ там ще намерите
голямо разнообразие от нови музикални инструменти!
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/123473/akustichno-piano--marka---zimmermann

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123472/pechelete-dokato-si-pochivate
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Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123471/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123470/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
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/123469/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123468/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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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/123467/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123466/pechelete-dokato-si-pochivate

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123465/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123464/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 !
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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/123463/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ - БЕЗ УСЛОВИЯ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123462/dopylnitelni-dohodi-za-vseki---bez-usloviya-za-cyalata-strana-

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/123461/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

ГЛАВА CANON PIXMA MP240/ MP260/ MP480 - Black - PG-510 - P№RO PG-510 9790 - Jet Tec Неоригинален Заб.: 9ml.
ГЛАВА CANON PIXMA MP240/ MP260/ MP480 - Black - PG-510 - P№RO PG-510 9790 - Jet Tec - Неоригинален Заб.: 9ml.
http://obiavidnes.com/obiava/123460/glava-canon-pixma-mp240-mp260-mp480---black---pg-510---pro-pg-510-9790---jet-

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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
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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/123459/pravete-pari-po-internet

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123458/stranichni-prihodi

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123457/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Телевизор Philips 24PFS5231/12
Телевизор Philips 24PFS5231/12, 24" (60.96 cm), Full HD LED TV, DVB-T/T2/C, 2x HDMI, 1x USB, Digital Crystal Clear
http://obiavidnes.com/obiava/123456/televizor-philips-24pfs523112

Лаптоп Dell Vostro 3568 (N035VN3568EMEA02_HOM)
Лаптоп Dell Vostro 3568 (N035VN3568EMEA02_HOM), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50 GHz, 15.6" (39.62
cm) FHD Display & AMD Radeon R5 M420X 2GB DDR3, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB, 2x USB 3.0, Windows 10, 2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/123455/laptop-dell-vostro-3568-n035vn3568emea02_hom

Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956401)(златист)
Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956401)(златист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 13.3" (33.78 cm)
Full HD Infinity Edge Display, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.23kg
http://obiavidnes.com/obiava/123454/laptop-dell-xps-13-9360-5397063956401zlatist

Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956418)(златист)
Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956418)(златист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 13.3" (33.78 cm)
QHD+ Touchscreen Display, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.23kg
http://obiavidnes.com/obiava/123453/laptop-dell-xps-13-9360-5397063956418zlatist

Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956425)(сребрист)
Лаптоп Dell XPS 13 9360 (5397063956425)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50 GHz, 13.3" (33.78
cm) Full HD Infinity Edge, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.23kg
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http://obiavidnes.com/obiava/123452/laptop-dell-xps-13-9360-5397063956425srebrist

търся жена с голям клитор
Асъм от ценово русенско адрес цар калоян едно елата жени и щесе оверите лижа до оргазъм
http://obiavidnes.com/obiava/123451/tyrsya-jena-s-golyam-klitor

Монитор за конферентни зали Dell C5517H
Монитор за конферентни зали Dell C5517H, 54.6" (138.68 cm) VA панел, FHD, 8ms, 3 000:1, 350 cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/123450/monitor-za-konferentni-zali-dell-c5517h

Монитор Dell SE2717H
Монитор Dell SE2717H, 27"(68.58 cm) IPS панел, FHD, 6ms, 8000000:1, 300 cd/m2, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/123449/monitor-dell-se2717h

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/123448/30-50-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/123447/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123446/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Dell Inspiron 7459 AIO (5397063956463)
Dell Inspiron 7459 AIO (5397063956463), 23.8"(60.45cm) FHD IPS Touch Display & NVIDIA GF 940M 4GB DDR3,
четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50 GHz, 16GB DDR4, 2TB HDD & 32GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123445/dell-inspiron-7459-aio-5397063956463

Лекуват ли билките?
Най-добрите съвети за билколечението. Кои билки са от полза за нас и как се прилага лечението?
http://obiavidnes.com/obiava/123444/lekuvat-li-bilkite

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/123443/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Лаптоп Dell Vostro 5468 (N013VN5468EMEA01) (сив)
Лаптоп Dell Vostro 5468 (N013VN5468EMEA01) (сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, 14.0" (35.56 cm) HD
Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB DDR4, 128 M2 SSD, 3X USB 3.0, Windows 10, 1.59 kg
http://obiavidnes.com/obiava/123442/laptop-dell-vostro-5468-n013vn5468emea01-siv

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123441/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123440/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123439/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123438/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Лаптоп Dell Vostro 5468 (N008VN5468EMEA02_UBU)(сив)
Лаптоп Dell Vostro 5468 (N008VN5468EMEA02_UBU)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, 14.0" (35.56
cm) HD Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB DDR4, 500GB HDD, 3x USB 3.0, Linux, 1.59kg
http://obiavidnes.com/obiava/123437/laptop-dell-vostro-5468-n008vn5468emea02_ubusiv

Dell Vostro 3568
Dell Vostro 3568, Intel Core i5-7200U (up to 3.10GHz, 3MB), 15.6" HD (1366x768) Anti-Glare, HD Cam, 4GB 2400MHz DDR4,
1TB HDD, DVD+/-RW, AMD Radeon R5 M420X 2GB, 802.11ac, BT 4.2, MS Windows 10, Black
http://obiavidnes.com/obiava/123436/dell-vostro-3568

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/123435/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/123434/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123433/otslabni-s-meyzitang

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/123432/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Масажна кушетка MagicPRO
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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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123431/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
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LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123430/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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.
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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/123429/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123428/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Експандер за ръце и тяло
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
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Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123427/ekspander-za-ryce-i-tyalo

Конвектор Rohnson R 013
Конвектор Rohnson R 013, 2000 W, 3 степени, Турбо функция, Регулируем термостат, Защита от прегряване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123426/konvektor-rohnson-r-013

Настолен компютър Dell Vostro 3252 (N300VD3252SFFEMEA02_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3252 (N300VD3252SFFEMEA02_UBU), четириядрен Braswell Intel Pentium J3710 1.60/2.64
GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/123425/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3252-n300vd3252sffemea02_ubu

Влагоуловител Rohnson R-9310
Влагоуловител Rohnson R-9310, 220 W, Таймер със самоизклчване, Противозамръзваща функция, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123424/vlagoulovitel-rohnson-r-9310

Кафемашина Rohnson R 975
Кафемашина Rohnson R 975, Вграден автоматичен капучинатор, 15 bar налягане, Двоен филтър от неръждаема стомана
за перфектен каймак,Защита против прегряване, 1470 W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123423/kafemashina-rohnson-r-975

Настолен компютър Dell Vostro 3250 (N317VD3250SFFEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3250 (N317VD3250SFFEMEA01_UBU), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700 3.40/4.00
GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/123422/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3250-n317vd3250sffemea01_ubu

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/123421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Настолен компютър Dell Alienware Aurora R5 (5397063955794_JR9-00010)+ Xbox Controller
Настолен компютър Dell Alienware Aurora R5 (5397063955794_JR9-00010)+ Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel
Core i7-6700K 4.0/4.20GHz, NVIDIA GF GTX 1080 GDDR5X FoundersEd. (Display Port), 16GB DDR4, 1TB HDD + 512GB SSD,

Страница 13/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.12.2016

1x USB Type C, Winows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123420/nastolen-kompyutyr-dell-alienware-aurora-r5-5397063955794_jr9-00010-xbox-contr

Настолен компютър Dell Vostro 3250 SFF (N314VD3250SFFEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3250 SFF (N314VD3250SFFEMEA01_UBU), четириядрен Skylake Intel Core i5-6400
2.70/3.30 GHz, 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/123419/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3250-sff-n314vd3250sffemea01_ubu

Фурна за вграждане GORENJE BO 71 SY2 W
Фурна за вграждане GORENJE BO 71 SY2 W, клас А, 3300 W, 67л., Механично управление, SuperSize тави, SilverMatte
емайл, AquaClean почистване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123418/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo-71-sy2-w

Фурна за вграждане GORENJE BO 71 SY2 B
Фурна за вграждане GORENJE BO 71 SY2 B, клас А, 3300 W, 67л., Механично управление, SuperSize тави, SilverMatte емайл,
AquaClean почистване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123417/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo-71-sy2-b

Хладилник с камера GORENJE RB 30914 AW
Хладилник с камера GORENJE RB 30914 AW, клас A+, 84л. общ обем, 1 компресор, Механично управление, LED осветление,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/123416/hladilnik-s-kamera-gorenje-rb-30914-aw

Лаптоп Prestigio SmartBook 141A01 (PSB141A01BFW_RB_CIS)(тъмносин)
Лаптоп Prestigio SmartBook 141A01 (PSB141A01BFW_RB_CIS)(тъмносин), четириядрен Bay Trail Intel Atom Z3735F
1.33/1.83 GHz, 14.1" (35.81 cm) HD Glare LCD Display, (micro HDMI), 2GB, SSD 32GB, Free DOS, 1.48 kg
http://obiavidnes.com/obiava/123415/laptop-prestigio-smartbook-141a01-psb141a01bfw_rb_cistymnosin

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123414/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L382 MFP
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L382 MFP, цветен принтер/копир/скенер, 5760 x 1440 dpi,
10стр/мин, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/123413/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-l382-mfp

Интериорна врта Шверин Граде
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
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сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123412/interiorna-vrta-shverin-grade

Т-306 Клен
Блиндирана входна врата модел Т306 Клен
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели
с лaминатно покритие. Размери на вратата с касата 92/200 см.
http://obiavidnes.com/obiava/123411/t-306-klen

Блиндирана входна врата 802-7
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал.
Размери с касата - 90/197 см.
Дебелина на крилото е 70мм, с възможни посоки на отваряне на вратата: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
Комплектът включва: крило; фиксирана каса 10 см., гумени уплътнения по крилото и касата, метален обков -брава,
иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/123410/blindirana-vhodna-vrata-802-7

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123409/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123408/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/123407/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

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/123406/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Хладилник с фризер GORENJE NRK 6191 CX
Хладилник с фризер GORENJE NRK 6191 CX, клас A+, 325л. общ обем, 1 компресор, Електронно управление, Истински
инокс, FastFreeze, XXL SpaceBox чекмедже, CrispZone чекмедже, MultiFlow 360° система, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/123405/hladilnik-s-frizer-gorenje-nrk-6191-cx

Хладилник с фризер GORENJE NRK 6191 CW
Хладилник с фризер GORENJE NRK 6191 CW, клас A+, 325л. общ обем, 1 компресор, Електронно управление, Истински
инокс, FastFreeze, XXL SpaceBox чекмедже, CrispZone чекмедже, MultiFlow 360° система, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123404/hladilnik-s-frizer-gorenje-nrk-6191-cw

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123403/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123402/stranichni-prihodi

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123401/pravete-pari-po-internet
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Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123400/pechelete-dokato-si-pochivate

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123399/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Хладилник с фризер GORENJE RK 6191 AW
Хладилник с фризер GORENJE RK 6191 AW, клас A+, 325л. общ обем, 1 компресор, Механично управление, XXL SpaceBox
чекмедже, FrostLess технология, CrispZone чекмедже, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123398/hladilnik-s-frizer-gorenje-rk-6191-aw

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/123397/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Лаптоп Acer Predator G5-793 (NH.Q1HEX.016_JR9-00010) с подарък Xbox Controller
Лаптоп Acer Predator G5-793 (NH.Q1HEX.016_JR9-00010) с подарък Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core
i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 17.3 (43.94cm) FHD IPS Display & nVidia GeForce GTX 1060 6GB, (Display Port), 16GB, 1TB
HDD,Thunderbolt 3, Win10
http://obiavidnes.com/obiava/123396/laptop-acer-predator-g5-793-nhq1hex016_jr9-00010-s-podaryk-xbox-controller

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 .
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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/123395/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/123394/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/123393/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Електрическа кана GORENJE K 10 C
Електрическа кана GORENJE K 10 C, вместимост 1.0л, 1630 W, Автоматично изключване, Гумена основа, Система
против прегряване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123392/elektricheska-kana-gorenje-k-10-c

viagra Pfizer
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
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повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.ereckiq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123391/viagra-pfizer

Блиндирана входна врата с УВ-защита.
Входна блиндирана врата изработена от метал, размери с касата 96/200 см.и 90/197 см.
Дебелината на крилото е 7 см. Възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC фолио в тъмнокафяв цвят, нелъскаво, релефно. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, бронзови
дръжки, два секретни патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е комбинация от изчистени форми на дизайна и красив флорален мотив в центъра на крилото. Дръжка е тип
„Шилд” в цвят бронз, с по-нестандартни форма и ръкохватка.
Моделът е с UV защита на покритието и е подходящ за външни условия. Стилната геометрична шарка придава цялостен
завършек на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/123390/blindirana-vhodna-vrata-s-uv-zashtita

Стойка за разширителни модули
Стойка за разширителни модули, Cisco, за 2 броя Cisco 7914/7915/7916
http://obiavidnes.com/obiava/123389/stoyka-za-razshiritelni-moduli

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/123388/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лаптоп Acer Predator G9-793 (NH.Q17EX.010_JR9-00010) с подарък Xbox Controller
Лаптоп Acer Predator G9-793 (NH.Q17EX.010_JR9-00010) с подарък Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core
i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 17.3 (43.94cm) FHD IPS Display & nVidia GeForce GTX 1070 8GB, (DisplayPort), 16GB DDR4, 1TB
HDD + 256 SSD, Windows10
http://obiavidnes.com/obiava/123387/laptop-acer-predator-g9-793-nhq17ex010_jr9-00010-s-podaryk-xbox-controller

Електрическа кана GORENJE K 17 G
Електрическа кана GORENJE K 17 G, вместимост 1.7л, 2200 W, Автоматично изключване, Копче за отваряне на капака,
Индикатор за ниво на водата, Система против прегряване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123386/elektricheska-kana-gorenje-k-17-g

Интериорна врата Gradde
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Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123385/interiorna-vrata-gradde

Врати на склад
Борман България ви предлага врати на склад, могат да се монтират до 7 дни. 2 години гаранция, безплатно взимане на
размери
Сайта ни е: http://borman.bg/
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/123384/vrati-na-sklad

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/123383/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Лаптоп Acer Predator G9-593 (NH.Q16EX.009_JR9-00010) с подарък Xbox Controller
Лаптоп Acer Predator G9-593 (NH.Q16EX.009_JR9-00010) с подарък Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core
i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6"(39.62 cm) FHD IPS Display & nVidia GeForce GTX 1070 8GB, (DisplayPort), 16GB DDR4, 1TB
HDD + 256 SSD, Windows10
http://obiavidnes.com/obiava/123382/laptop-acer-predator-g9-593-nhq16ex009_jr9-00010-s-podaryk-xbox-controller

Интериорна врата Gradde Schwerin, цвят Дъб Вераде
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
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меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123381/interiorna-vrata-gradde-schwerin-cvyat-dyb-verade

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/123380/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123379/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123378/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

cialis USA
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. Циалис е най-използвания секс
стимулант в целия свят. Cialis елиминира потентност. Искате здрава и качествена ерекция, искате секс хапче номер
едно, това е CIALIS.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/123377/cialis-usa

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/123376/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Лаптоп Dell XPS 15 9550 (5397063956388)(сребрист)
Лаптоп Dell XPS 15 9550 (5397063956388)(сребрист), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6"(39.62
cm) UHD 4k Touch Display & nVidia GeForce GTX 960M 2GB GDDR5, (HDMI), 16GB DDR4, 512 SSD, Thunderbolt 3, Windows
10, 2,00kg
http://obiavidnes.com/obiava/123375/laptop-dell-xps-15-9550-5397063956388srebrist

Цифров кантар GORENJE OT 180 KARIM
Цифров кантар GORENJE OT 180 KARIM, Сензорно управление, Ултра слим дизайн, Закалено стъкло, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123374/cifrov-kantar-gorenje-ot-180-karim

Лаптоп Dell XPS 15 9550 (5397063956395)(сребрист)
Лаптоп Dell XPS 15 9550 (5397063956395)(сребрист), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6"(39.62
cm) FHD Infinity Edge & nVidia GeForce GTX 960M 2GB GDDR5, (HDMI), 16GB, 512GB SSD, Thunderbolt 3, Windows 10,
2,00kg
http://obiavidnes.com/obiava/123373/laptop-dell-xps-15-9550-5397063956395srebrist

Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956067_JR9-00010) с подарък Xbox Controller
Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956067_JR9-00010) с подарък Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core
i7-6820HK 2.70/3.60 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD IPS Display & NVIDIA GF GTX 1070 8GB, (HDMI), 32GB DDR4, 1TB SSSD &
1TB HDD,Windows10,3.49kg
http://obiavidnes.com/obiava/123372/laptop-dell-alienware-15-r3-5397063956067_jr9-00010-s-podaryk-xbox-controller

Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956067)
Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956067), четириядрен Skylake Intel Core i7-6820HK 2.70/3.60 GHz, 15.6" (39.62 cm)
FHD IPS Display & NVIDIA GF GTX 1070 8GB, (HDMI), 32GB DDR4, 1TB SSSD & 1TB HDD, Windows10, 3.49kg
http://obiavidnes.com/obiava/123371/laptop-dell-alienware-15-r3-5397063956067

Лаптоп Dell Vostro 5468 (N017VN5468EMEA01)(сив)
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Лаптоп Dell Vostro 5468 (N017VN5468EMEA01)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10 GHz, 14.0" (35.56 cm)
HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 10, 1,59kg
http://obiavidnes.com/obiava/123370/laptop-dell-vostro-5468-n017vn5468emea01siv

Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm
Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm, 9H, Zerolemon за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/123369/protektor-ot-zakyleno-styklo-tempered-glass-03mm

Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm
Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm, 9H, Zerolemon за Apple iPhone 6 Plus
http://obiavidnes.com/obiava/123368/protektor-ot-zakyleno-styklo-tempered-glass-03mm

Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm
Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm, 9H, Zerolemon за Samsung Galaxy Note 4
http://obiavidnes.com/obiava/123367/protektor-ot-zakyleno-styklo-tempered-glass-03mm

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123366/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm
Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm, 9H, Zerolemon за Apple iPhone 5 и iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/123365/protektor-ot-zakyleno-styklo-tempered-glass-03mm

Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm
Протектор от закълено стъкло /Tempered Glass/ 0.3mm, 9H, Zerolemon за Samsung Galaxy S4
http://obiavidnes.com/obiava/123364/protektor-ot-zakyleno-styklo-tempered-glass-03mm

Протектор ZeroLemon за Samsung Galaxy Note 3
Протектор ZeroLemon за Samsung Galaxy Note 3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123363/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-note-3

Протектор ZeroLemon за Samsung Galaxy Note 3
Протектор ZeroLemon за Samsung Galaxy Note 3, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/123362/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-note-3

Протектор ZeroLemon за HTC One M8
Протектор ZeroLemon за HTC One M8, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123361/protektor-zerolemon-za-htc-one-m8
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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/123360/blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

Протектор ZeroLemon за HTC One M8
Протектор ZeroLemon за HTC One M8, син
http://obiavidnes.com/obiava/123359/protektor-zerolemon-za-htc-one-m8

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123358/stranichni-prihodi

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123357/pravete-pari-po-internet

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123356/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123355/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa
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Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123354/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Квадратни тръби и арматурно желязо
Имаме удоволствието да Ви запознаем с дейността и услугите, извършвани на територията на фирмата.
Поради нарасналото използване на извита стомана в строителната индустрия ние внедрихме машини за изработка на
дъговидна ламарина, огъване на тръби от 10/10 до 200/200, огъваме също и П - образни профили.
http://obiavidnes.com/obiava/123353/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123352/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

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/123351/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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
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http://obiavidnes.com/obiava/123350/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123349/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/123348/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Правете пари по 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/123347/pravete-pari-po-internet

Странични приходи
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/123346/stranichni-prihodi

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/123345/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

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/123344/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/123343/pechelete-dokato-si-pochivate

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, син
http://obiavidnes.com/obiava/123342/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

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/123341/zaemi---idvat-praznici

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123340/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

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/123339/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Курс по бразилски португалски ниво А2
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/123338/kurs-po-brazilski-portugalski-nivo-a2

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 05.12.2016г.
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/123337/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 02.12.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123336/kurs-po-portugalski-ezik----a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/123335/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 13.12.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123334/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Италиански език- разговорен курс
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/123333/italianski-ezik--razgovoren-kurs

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 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
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http://obiavidnes.com/obiava/123332/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

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/123331/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – В2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В2. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
27.11.2016. 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/123330/kurs-po-italianski-ezik--v2

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, червен
http://obiavidnes.com/obiava/123329/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

Обзаведете вашият дом с нови врати.
Борман България ви предлага да обзаведете домът си, с нови полски врати на достъпни цени, безплатно взимане на
размерите. 2 години гаранция, налични модели на склад.
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/123328/obzavedete--vashiyat-dom-s-novi-vrati

Детски дрехи
Вълшебство е онлайн магазин за детски дрехи, детски обувки, детски пантофи и детски играчки. Предлагаме играчки на
Феликс Тойс и обувки Chippo
http://obiavidnes.com/obiava/123327/detski-drehi
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Детски дрехи
Голямо разнообразие детски дрехи, детски рокли, детски пантофи на ТОП цени. Бърза и сигурна доставка до цяла
България.
http://obiavidnes.com/obiava/123326/detski-drehi

Био магазин
Био магазин, био храни, супер храни, обикновено това са само термини и категории за голяма част от нашите колеги. Но
не и при нас. Био храни, супер храни, био козметика са не само категории, те са начин на живот.
http://obiavidnes.com/obiava/123325/bio-magazin

Био магазин
Био магазин, био храни, супер храни, обикновено това са само термини и категории за голяма част от нашите колеги. Но
не и при нас. Био храни, супер храни, био козметика са не само категории, те са начин на живот.
http://obiavidnes.com/obiava/123324/bio-magazin

Блиндирана входна врата модел 137-P
блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Комплектът включва:
крило
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
четири броя, вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навътре/лява, навън/дясна,
навътре/дясна. Покритието е машиннопоставено, топлопренесено PVC - фолио в тъмно кафяв цвят.
Тази врата е идеална за жилища в панелни кооперации, където размерът на отвора след демонтаж на металната каса,
отговаря на размера на посочения модел, а красивата геометрична фрезовка придава стил и елегантност на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/123323/blindirana-vhodna-vrata-model-137-p

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123322/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123321/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, син
http://obiavidnes.com/obiava/123320/protektor-zerolemon-za-iphone-6-plus-i-iphone-6s-plus

Протектор ZeroLemon за iPhone 6 и iPhone 6S
Протектор ZeroLemon за iPhone 6 и iPhone 6S, сребърен
http://obiavidnes.com/obiava/123319/protektor-zerolemon-za-iphone-6-i-iphone-6s

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/123318/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123317/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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
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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/123316/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/123315/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/123314/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Автоматични дигитални инкубатори 56 яйца
Автоматичен дигитален инкубатор от ново поколение с вградена система за просветляване на всяко яйце, без да се
налага отварянето на инкубатора.
1. Автоматична система за просветляване на яйцата.
2. Автоматична система за завъртане на яйцата на всеки 2 часа.
3. Автоматична система за температура и влажност.
4. Автоматично отброяване на дните до излюпване на пиленцата.
5. Автоматична система за вентилация.
6. Автоматична алармена система.
7. Опция за калибриране на температурният и влаго-измервателният датчик.
8. Микро-компютърен панел контрол.
Подходящ за люпене на почти всички видове домашни птици.
Спецификация:
Капацитет 56 яйца.
Работно напрежение 220 V-240 V AC 50/60 Hz.
Волтаж:110V, 220V
Мощност:80 W
Размери 0,54 * 0,25 * 0,51см.
Обем 12:08 (m3).
Точност на температурата
http://obiavidnes.com/obiava/123313/avtomatichni-digitalni-inkubatori-56-yayca

Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S3
Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123312/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-s3
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Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S3
Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S3, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/123311/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-s3

Правете пари по 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/123310/pravete-pari-po-internet

Странични приходи
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/123309/stranichni-prihodi

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/123308/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/123307/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
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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/123306/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Лаптоп Acer ES1-533-P3ZM (NX.GFTEX.054)
Лаптоп Acer ES1-533-P3ZM (NX.GFTEX.054), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.10/2.50GHz, 15.6'(39.62 cm)
FHD Display, (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/123305/laptop-acer-es1-533-p3zm-nxgftex054

Дигитално пиано! Hammer action keys
Дигитално пиано!
Офертата е валидна до изчерпване на количествата!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС!
Уникален инструмент! Висок клас Дигитално пиано! DP 180 - A HAMMER ACTION KEYS – USB, MP3 ВХОД!
Изключително КАЧЕСТВО!!!
http://obiavidnes.com/obiava/123304/digitalno-piano-hammer-action-keys

Правни съвети от адвокат Астарджиева
Услуги от адвокат Грета Астарджиева в областта на облигационното и вещното право. Адвокатска защита и относно
дела в областта на трудовото, семейното и наследственото право.
http://obiavidnes.com/obiava/123303/pravni-syveti-ot-advokat-astardjieva

Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S4
Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S4, черен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/123302/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-s4

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123301/destilatori-za-voda

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/123300/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator
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Дрегери - алкохолни тестери
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/123299/dregeri---alkoholni-testeri

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123298/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Душ-слушалка с турмалин от ТехноМаг
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123297/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S4
Протектор Zerolemon за Samsung Galaxy S4, син/черен
http://obiavidnes.com/obiava/123296/protektor-zerolemon-za-samsung-galaxy-s4

Детоксикатори - безплатна доставка
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/123295/detoksikatori---bezplatna-dostavka
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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/123294/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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/123293/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/123292/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123291/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Входни,интериорни,алуминиеви и стъклени врати
В шоурум Порта Нова Бургас можете да намерите изгодни предложения за блиндирани и интериорни врати.
Произвеждат се в различни цветове. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/123290/vhodniinteriornialuminievi-i-stykleni-vrati

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/119587/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Протектор ZeroLemon с батерия за Samsung Galaxy Note 3
Протектор ZeroLemon с батерия за Samsung Galaxy Note 3, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/123289/protektor-zerolemon-s-bateriya-za-samsung-galaxy-note-3

Интериорна HDF врата с код 066
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
Цена на крило: 109.00 лв при покупка с каса и дръжка
http://obiavidnes.com/obiava/123288/interiorna-hdf-vrata-s-kod-066

Протектор Zerolemon за Apple iPhone 6 Plus
Протектор Zerolemon за Apple iPhone 6 Plus, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/123287/protektor-zerolemon-za-apple-iphone-6-plus

Правете пари по 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/123286/pravete-pari-po-internet

Странични приходи
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/123285/stranichni-prihodi

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/123284/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
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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/123283/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/123282/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Протектор Zerolemon за Apple iPhone 6 Plus
Протектор Zerolemon за Apple iPhone 6 Plus, розов
http://obiavidnes.com/obiava/123281/protektor-zerolemon-za-apple-iphone-6-plus

Кабел Yoobao
Кабел Yoobao, от USB 2.0 A (ж) към USB Micro B (ж), 1.5m, син
http://obiavidnes.com/obiava/123280/kabel-yoobao

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
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
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·
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/123279/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/123278/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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/123277/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Кабел Yoobao
Кабел Yoobao, от USB 2.0 A (ж) към USB Micro B (ж), 1.5m, розов
http://obiavidnes.com/obiava/123276/kabel-yoobao

Врати в София: http://vrati-sofia.biz/
Борман България над 10 години традиция при вратите в София. Безплатно взимане на размери, 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
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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/123275/vrati-v-sofiya---httpvrati-sofiabiz

Кабел Yoobao
Кабел Yoobao, от USB 2.0 A (ж) към USB Micro B (ж), 1.5m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/123274/kabel-yoobao

Клавиатура с калъф Apple Smart Keyboard
Клавиатура с калъф Apple Smart Keyboard, за Apple iPad Pro, до 9.7" (24.64 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/123273/klaviatura-s-kalyf-apple-smart-keyboard

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/123272/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/123271/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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
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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/123270/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Инкубатори - идва време за люпене
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/123269/inkubatori---idva-vreme-za-lyupene

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/123268/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми - идват празници
Предлагаме заеми до 10000 лв. при годишна лихва 17 % и срок на погасяване по договаряне.
http://mirab5.wixsite.com/torak
http://torakbg.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/123267/zaemi---idvat-praznici

Стилус Apple Pencil
Стилус Apple Pencil, за Apple iPad Pro, Bluetooth, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123266/stilus-apple-pencil

Входни и интериорни врати на ниски цени!
Елате и се убедете в качеството при нас! Врати Русе ви предлага богато разнообразие от модели, вътрешни и външни
врати на ниски и достъпни цени. Готови сме да задоволим всякакъв изтънчен вкус! Разгледайте нашите предложения
онлайн на: www.vratiruse.com , или ни посетете на място-
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Адресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/123265/vhodni-i-interiorni-vrati-na-niski-ceni

Странични приходи
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/123264/stranichni-prihodi

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/123263/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/123262/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/123261/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet
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Почистване на запустяло мазе в София
Търсите ли си транспорт и работна ръка за да почистите вашите тавани? Ние сме винаги насреща, щом става въпрос
за извозване на боклуци от мазета! Предлагаме ви бързо и качествено почистване на вашите мазета!
http://obiavidnes.com/obiava/123260/pochistvane-na-zapustyalo-maze-v-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/123259/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123258/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Лаптоп Acer TravelMate B117 (NX.VCHEX.008)
Лаптоп Acer TravelMate B117 (NX.VCHEX.008), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48 GHz, 11.6"(29.46cm) HD
Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 64GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 1.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/123257/laptop-acer-travelmate-b117-nxvchex008

Лаптоп Acer Aspire ES1-532G (NX.GHAEX.021)
Лаптоп Acer Aspire ES1-532G (NX.GHAEX.021), четириядрен Braswell Intel Celeron N3160 1.60/2.24 GHz, 15.6"(39.62 cm)
HD Anti-Glare & nVidia GeForce 920M 2GB DDR3, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/123256/laptop-acer-aspire-es1-532g-nxghaex021

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"
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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/123255/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123254/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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:
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Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123253/masajna-kushetka-magicpro

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/123252/antioksidator---vodoroden-detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/123251/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123250/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123249/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Lenovo K6 K33 DS
Lenovo K6 K33 DS, поддържа 2 Sim карти, 5.0" (12.70 cm) IPS Full HD Display, осемядрен Qualcomm Snapdragon 1.4GHz,
2GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 8 Mpix camera, Android, сензор за пръстов отпечатък, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/123248/lenovo-k6-k33-ds

Странични приходи
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/123247/stranichni-prihodi

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/123246/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/123245/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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.

Страница 50/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.12.2016

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/123244/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/123243/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Lenovo Vibe K5 (златист)
Lenovo Vibe K5 (златист), поддържа 2 sim карти, 5.0" (12.70 cm) HD, осем-ядрен Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 (2x
четири-ядрен Cortex-A53 1.5GHz & Cortex-A53 1.2GHz), 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix
camerа, Android, 142g
http://obiavidnes.com/obiava/123242/lenovo-vibe-k5-zlatist

Lenovo Vibe P1 Turbo (тъмно сив)
Lenovo Vibe P1 Turbo (тъмно сив), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS Full HD екран, осемядрен Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615 (4x 1.5GHz Cortex-A53 & 4x 1.1GHz Cortex-A53), 3GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот),
13 & 5 Mpix camera, Android
http://obiavidnes.com/obiava/123241/lenovo-vibe-p1-turbo-tymno-siv

Лаптоп ASUS ZENBOOK 3 ROSE GOLD PRO (90NB0CZ2-M05680)(розов)
Лаптоп ASUS ZENBOOK 3 ROSE GOLD PRO (90NB0CZ2-M05680)(розов), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50
GHz, 12.5" (31.75 cm) FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, USB 3.1 (Type C), Windows 10, 0.91 kg
http://obiavidnes.com/obiava/123240/laptop-asus-zenbook-3-rose-gold-pro-90nb0cz2-m05680rozov

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123239/i-n-k-u-b-a-t-o-r-i

220v 10А Терморегулатор контролер за Терариум Инкубатор Аквариум
Този контролер е подходящ за контрол на температурата на съхранение на съоръжения, работещи при средни и ниски
температури. Той измерва, показва и контролира температура, има функция за калибриране на температурата, функция
за температура над температурата на алармата, аларма при проблем в датчика, бутон за възстановяване на
стойността на фабричните настройки по подразбиране, предварително зададени параметри и един бутон за
възстановяването им. Той притежава сензорен бутон с функция за заключване на клавишите.
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Един вход за датчик: датчик за температурата.
Контролира един изход: охлаждане (или затопляне).
Характеристики:
Шест сензорни бутона, бърза настройка на параметрите, лесна работа;
Възможност група от параметри да бъдат възстановени с един бутон.
Технически параметри:
1) Диапазон на измерване: -40
http://obiavidnes.com/obiava/123238/220v-10a-termoregulator-kontroler-za-terarium-inkubator-akvarium

Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GHLEX.001)(син)
Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GHLEX.001)(син), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.10/2.40 GHz, 11.6" (29.46 cm)
HD Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 32GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/123237/laptop-acer-aspire-es1-132-nxghlex001sin

Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/123236/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti

Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси
Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси, товарен транспорт, надеждност в преместване на каси,
пиана, рояли, апаратура, машини, продажба на кашони, опаковане на вещи, складиране на стоки, товаро разтоварна
дейност, Почистване и извозване на строителни отпадъци, мебели от тавани, мазета, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/123235/hamali-studenti-prenasyat-bagaj-mebeli-ot-jilishta-i-ofisi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/123234/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123233/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123232/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Странични приходи
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/123231/stranichni-prihodi

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне каси, сейфове, апаратура, апарати, машини, Товаро разтоварни
услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10 лв./час, Превоз 50 лв./курс, Продажба на Кашони, опаковане, товарене,
разтоварване, складиране и съхранение на вещи, стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/123230/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

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/123229/pechelete-dokato-si-pochivate

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/123228/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

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/123227/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/123226/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
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http://obiavidnes.com/obiava/123225/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/123224/prenasyane-na-piana-royali

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/123223/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/123222/chistene-na-mazeta

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/123221/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/123220/chistene-na-tavani

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123219/kyrti-chisti-izvozva

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123218/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123217/premestvane-na-mebeli-bagaj

Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/123216/kashoni-prodajba-na-kashoni

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.

Страница 54/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.12.2016

http://obiavidnes.com/obiava/123215/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/123214/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Извозва ненужни битови боклуци
Извозва ненужни битови боклуци, изхвърля и чисти всякакъв отпадък с контейнери и камиони от складове, гаражи, двор
и други.
http://obiavidnes.com/obiava/123213/izvozva-nenujni-bitovi-bokluci

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/123212/prenasyane-na-piana-royali

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/123211/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/123210/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/123209/pochistvane-na-mazeta-tavani

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/123208/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123207/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук
Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук, изхвърляне на стари мебели и ненужни вехтории от
мазета, тавани, жилища, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/123206/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-bitov-bokluk

Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GHLEX.001)(червен)
Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GHLEX.001)(червен), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.10/2.40 GHz, 11.6" (29.46
cm) HD Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 32GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/123205/laptop-acer-aspire-es1-132-nxghlex001cherven
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Почистване дворове, складове, мазета, тавани
Почистване дворове, складове, мазета, тавани, гаражи, жилища от битови боклуци, изхвърляне на мебели, строителни
отпадъци, Извозване на депо за смет.
http://obiavidnes.com/obiava/123204/pochistvane-dvorove-skladove-mazeta-tavani

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/123203/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/123202/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/114580/pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/123201/chistene-na-mazeta-i-tavani

Чистене на мазета, Почистване на тавани
Чистене на мазета, Почистване на тавани, двор, жилища, Извозване на строителни и битови отпадъци на достъпни
цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/123200/chistene-na-mazeta-pochistvane-na-tavani

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/123199/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123198/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/123197/prenasyane-na-piano-royal

ASUS ZENBOOK 3 ROYAL PRO (90NB0CZ-M05670)(син)
ASUS ZENBOOK 3 ROYAL PRO (90NB0CZ-M05670)(син), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50 GHz, 12.5" (31.75
cm) FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, USB 3.1 (Type C), Windows 10, 0.91 kg
http://obiavidnes.com/obiava/123196/asus-zenbook-3-royal-pro-90nb0cz-m05670sin

Инкубатори - идва време за люпене
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/123195/inkubatori---idva-vreme-za-lyupene

Албански език – индивидуални уроци
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123194/albanski-ezik--individualni-uroci

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/123193/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
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/123192/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123191/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
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
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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/123190/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
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/123189/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123188/turski-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
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/123187/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
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
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123186/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
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/123185/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
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/123184/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
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/123183/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123182/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123181/portugalski-ezik--individualni-uroci

Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GGLEX.005)
Лаптоп Acer Aspire ES1-132 (NX.GGLEX.005), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.10/2.40 GHz, 11.6" (29.46 cm) HD
Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 32GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/123180/laptop-acer-aspire-es1-132-nxgglex005

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/123179/inkubatori

Лаптоп Acer Aspire ES1-533 (NX.GFUEX.004)(червен)
Лаптоп Acer Aspire ES1-533 (NX.GFUEX.004)(червен), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.10/2.40 GHz, 15.6' (39.62
cm) HD Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/123178/laptop-acer-aspire-es1-533-nxgfuex004cherven

Странични приходи
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/123177/stranichni-prihodi

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
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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/123176/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/123175/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/123174/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

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/123172/zaemi---idvat-praznici

Сменете вратата не губете топлина
Борман България в началото на зимата има налични врати на склад. Можем да ви ги монтираме до 7 дни. Безплатно
взимане на размери.
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/123171/smenete-vratata-ne-gubete-toplina

Лаптоп LENOVO 510-15 (80SV00AQBM)
Лаптоп LENOVO 510-15 (80SV00AQBM), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10 GHz, 15.6' (39.62 cm) FHD
Anti-Glare Display, NVIDIA GeForce 940MX 4 GB (HDMI), 4GB, 2TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/123170/laptop-lenovo-510-15-80sv00aqbm

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123169/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/123168/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-71778-cm

Блиндирана входна врата
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 - 92/200 см и 86/197см.
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. 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.
В комплекта са включени:
- крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/;
- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
които при затворено положение на вратата са скрити в касата.
**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/123167/blindirana-vhodna-vrata

Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25.65 cm)
Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25.65 cm), стойка, син
http://obiavidnes.com/obiava/123166/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-1012565-cm

Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25.65 cm)
Калъф за таблет Vision за мобилни устойства до 10.1'(25.65 cm), стойка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/123165/kalyf-za-tablet-vision-za-mobilni-ustoystva-do-1012565-cm

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123164/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/123163/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123162/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Странични приходи
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/123161/stranichni-prihodi
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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/123160/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/123159/pechelete-dokato-si-pochivate

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/123158/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Сватбен и портретен фотограф - Ива Грозева
Сватбен фотограф Ива Грозева, сватбена фотография за София и цялата страна. Портретна и сватбена фотография
за вас и вашите близки. Детска и семейна фотография. Заснемане на абитуриентски балове,студийни снимки.
Запечатайте спомените си завинаги!.
http://obiavidnes.com/obiava/123154/svatben-i-portreten-fotograf---iva-grozeva

Jardin.bg - доставка на цветя
Фирма Жардин ЕООД е лидер в доставката на цветя в град Бургас с над 6 годишен опит и много бизнес партньори в
цялата страна. Освен в Бургас фирмата доставя цветя и букети в цялата страна. Доверете се на нашия дългогодишен
опит и зарадвате любим човек с прекрасен букет цветя. Купи свежи цветя с бърза доставка сега!
http://obiavidnes.com/obiava/123155/jardinbg---dostavka-na-cvetya

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/123157/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda
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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/123156/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
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/123153/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

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/123152/kamagra-gel-za-myje

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/123151/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

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/123150/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123149/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Най-добрите Верифицирани Професионални Спортни Типстъри Гарантирана Печалба
Отбор от професионалисти, верифицирани от 3 различни независими страни.
Типстъри за всеки спорт с подробни статистики. До 15 гарантирани юнита.
http://obiavidnes.com/obiava/123148/nay-dobrite-verificirani-profesionalni-sportni-tipstyri-garantirana-pechalba

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/123147/sayt-za-bezplatni-obyavi

Sperm OK / Сперм ОК – Отхвърли съмненията
Sperm OK / Сперм ОК е достъпен и надежден тест за мъжка
фертилност, чрез които бързо може да се установи
концентрацията на сперматозоиди в спермата, в домашни
условия. Резултатите са видими в рамките на 10 минути!
http://obiavidnes.com/obiava/123146/sperm-ok--sperm-ok--othvyrli-symneniyata

Услуги Drink and Drive за град София
Управлението на автомобил след пиене на алкохолни напитки е страшно голям и ненужен за поемане риск. Ние
предоставяме 24/7 услуги Drink and Drive за София. Обадете ни се по всяко време от деня, 365 дни в годината, за да
пристигне опитен шофьор. Той ще прояви прилично сътрудничество и ще ви закара до избрана от вас точка в София с
личния ви удобен автомобил. Оставете шофирането след пиене в безопасни ръце.
http://obiavidnes.com/obiava/123145/uslugi-drink-and-drive-za-grad-sofiya

Метална входна врата мод. 888
Представяме входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е боя. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален
обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата
и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип
„резе“.Дръжката е с отделна розетка.
http://obiavidnes.com/obiava/123144/metalna-vhodna-vrata-mod-888

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Търсите допълнителни доходи?
Имате компютър с интернет?
Сега може да печелите пари от интернет напълно свободно и безплатно от вкъщи.
Не ангажиращо и без отчети пред никой. Вижте как става това на уеб сайт: www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123143/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Странични приходи
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,
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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/123142/stranichni-prihodi

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/123141/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/123140/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/123139/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
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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123138/30-50-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/123137/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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/123136/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 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.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123135/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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
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/123134/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
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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/123133/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/123132/levitra-aptechna

ИСКАМ ЕЗИКА ТИ В УСТАТА СИ И МЕЖДУ КРАКАТА СИ GSM: 090 363 049
ИСКАМ ЕЗИКА ТИ В УСТАТА СИ И МЕЖДУ КРАКАТА СИ GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/123131/iskam-ezika-ti-v-ustata-si-i-mejdu-krakata-si--gsm-090-363-049

ТИ СИ МОЯТА МАГИЯ ,НО КАК ДА ТЕ ОТКРИЯ ? изпрати SMS с текст magiq до номер
191999
ТИ СИ МОЯТА МАГИЯ ,НО КАК ДА ТЕ ОТКРИЯ ? изпрати SMS с текст magiq до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/123130/ti-si-moyata-magiya-no-kak--da-te-otkriya---izprati-sms-s-tekst-magiq-do-nomer-19

МОЖЕ ДА МИ Е КЪС УМА, НО СА МИ ДЪЛГИ КРАКА-АТА-А-А. ЗА ВРЪЗКА GSM: 090 363
069
МОЖЕ ДА МИ Е КЪС УМА, НО СА МИ ДЪЛГИ КРАКА-АТА-А-А. ЗА ВРЪЗКА GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/123129/moje-da-mi-e-kys-uma-no-sa-mi-dylgi-kraka-ata-a-a--za-vryzka--gsm--090-363-06

СЛАДКА СЪМ,СЛЕД МЕНЕ ВСЯКА ДРУГА ЩЕ ТИ ГОРЧИ
СЛАДКА СЪМ,СЛЕД МЕНЕ ВСЯКА ДРУГА ЩЕ ТИ ГОРЧИ

DSM 090 363 049

DSM 090 363 049

http://obiavidnes.com/obiava/123128/sladka-symsled-mene-vsyaka-druga-shte-ti-gorchi----dsm-090-363-049

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите

Страница 71/85

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.12.2016

тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/123127/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123126/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Турмалиново легло с подгряване
Турмалиново легло с подгряване
Турмалинов килим - матрак от турмалин и германий
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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.
Тумалинът е борон-силикатен минерал със сложна структура. Той е с колонна кристална решетка. Този кристал е
диелектрик, но също
е и електрифициран.
http://obiavidnes.com/obiava/123125/turmalinovo-leglo-s-podgryavane

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/123124/kamagra-gold

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/123123/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

Вратите с монтаж до 7 дни
Борман България ви предлага врати на склад с възможен монтаж до 7 дни. Безплатно взимане на размери. 2 години
гаранция.
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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/123122/vratite-s-montaj-do-7-dni

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/123121/30-50-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/123120/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/121503/otslabni-s-meyzitang

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.
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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/123119/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
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/123118/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
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http://obiavidnes.com/obiava/123117/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/123116/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".
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/123115/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка.
За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
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http://obiavidnes.com/obiava/123114/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Моторета Груп – електрически скутер със стил
Първият по рода си електрически скутер в България, който освен абсолютно екологичен е и адски секси!
Моторета Груп е първата по рода си българска компания, която ти дава възможност да се придвижваш със стил,
избягвайки проблеми като трафик, цени на горива и възраст, за да имаш едно красиво возило.
Дизайнът е фокусиран върху идеята да направим ежедневието ти и това на околните малко по-лесно, красиво и чисто.
Интегрирайки отлични технически характеристики с леснота в управление, моторетките са въоражени с двигател на
Bosch и батерия да те изкарат цели 60км с едно зареждане. С разход от 1лв/100км, това е единственият електрически
скутер, който освен абсолютно екологичен е и адски секси.
КОНТАКТИ:
46 Хаджигенова чешма, 7000 Русе
rideme@motorettagroup.com
https://facebook.com/motorettabulgaria
https://instagram.com/motorettabulgaria
https://twitter.com/motorettabg
https://plus.google.com/+Motorettagroup
Научете повече на: http://motorettagroup.com/
http://obiavidnes.com/obiava/123113/motoreta-grup--elektricheski-skuter-sys-stil

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