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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134747/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134746/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Търся надомна работа
На 57 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/134745/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 57 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 9 години опитэ в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 700 лева заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа
дежурство-72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/134744/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/134743/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

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
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http://obiavidnes.com/obiava/134742/30-50-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/134741/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

0882551735,строителни ремонти на изгодни цени
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. теракот и фаянс. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място.
започване веднага, БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/134740/0882551735stroitelni-remonti-na-izgodni-ceni

Касета ЗА Xerox Phaser 3428 - Black - It Image 3781 - 106R01246 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3428 - Black - It Image 3781 - 106R01246 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134739/kaseta-za-xerox-phaser-3428---black---it-image-3781---106r01246---zab-8-000k

MikroTik FTC
MikroTik FTC, 1x Lan1000, 1x SFP, 12-57V
http://obiavidnes.com/obiava/134738/mikrotik-ftc

Лаптоп HP EliteBook 820 G4 (Z2V77EA_D9Y32AA)(сребрист)+ HP 2013 UltraSlim Docking Station
Лаптоп HP EliteBook 820 G4 (Z2V77EA_D9Y32AA)(сребрист)+ HP 2013 UltraSlim Docking Station, двуядрен Kaby Lake Intel
Core i7-7500U 2.7/3.5 GHz, 12.5" (31.75 cm) Full HD Display, (DP), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB Type-C, Windows 10, 1.26
kg
http://obiavidnes.com/obiava/134737/laptop-hp-elitebook-820-g4-z2v77ea_d9y32aasrebrist-hp-2013-ultraslim-dockin

Видео карта GeForce GTX 1060 ARMOR
Видео карта GeForce GTX 1060 ARMOR, 6GB, MSI GTX 1060 ARMOR 6G OCV1, PCI-E 3.0, GDDR5, 192-bit, HMDMI, DVI,
DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/134736/video-karta-geforce-gtx-1060-armor

БЪРЗО И ЕФЕКТНО,ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАШ С МЕН ПЕРФЕКТНО GSM: 090 363 049
БЪРЗО И ЕФЕКТНО,ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАШ С МЕН ПЕРФЕКТНО GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/134735/byrzo-i-efektnoshte-se-pochuvstvash-s-men-perfektno-gsm-090-363-049

ГОРЕЩА И НЕОБУЗДАНА МЕЧТАЯ ЗА СТРАСТТА ТИ GSM: 090 363 069
ГОРЕЩА И НЕОБУЗДАНА МЕЧТАЯ ЗА СТРАСТТА ТИ GSM: 090 363 069
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http://obiavidnes.com/obiava/134734/goreshta-i-neobuzdana-mechtaya-za-strastta-ti-gsm-090-363-069

Касета ЗА Xerox Phaser 3428 - Black - It Image 3780 - 106R01033 - заб.: 5 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3428 - Black - It Image 3780 - 106R01033 - заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134733/kaseta-za-xerox-phaser-3428---black---it-image-3780---106r01033---zab-5-000k

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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/134732/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
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храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134731/kana-za-alkalna-voda

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
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Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/134730/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134729/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/134728/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Захранване Be Quiet Pure Power 10
Захранване Be Quiet Pure Power 10, 600W, Active PFC, 80+ Silver, 120мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/134727/zahranvane-be-quiet-pure-power-10

Lenovo Tab 2 A10-30 (ZA0C0135BG)(син)
Lenovo Tab 2 A10-30 (ZA0C0135BG)(син), 10.1" (25.65 cm) IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
1.1 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+ microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 525g
http://obiavidnes.com/obiava/134726/lenovo-tab-2-a10-30-za0c0135bgsin

Касета ЗА Xerox Phaser 3420/3425 - Black - It Image 3779 - 106R01034 - заб.: 10 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3420/3425 - Black - It Image 3779 - 106R01034 - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134725/kaseta-za-xerox-phaser-34203425---black---it-image-3779---106r01034---zab-10-

Монитор LG 27MP59G-P
Монитор LG 27MP59G-P, 27" (68.58 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/134724/monitor-lg-27mp59g-p

Бригади с опит извършват абсолютно всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти: - груб строеж и зидария - направа и ремонт на покриви - къртене и извозване вътрешни и външни топлоизолации - машинна мазилка и замазка, маш. боядисване - хидроизолации - гипсокартон, окачени
тавани, преградни стени - скрито осветление, разчупени тавани ( на различни нива ) и др. - усвояване на тераси и всякакви
преустройства - всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци - шпакловка със сатен гипс и колор кит, латекс всякакви декоративни мазилки - поставяне на теракот, фаянс и гранитогрес - облицовка с всички видове камък - шлайфан
и щампован бетон - Ел. инсталации, ОиВ, ВиК, и други. Безплатен, неангажиращ оглед и консултации, оферта, договор,
професинализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/134723/brigadi-s-opit-izvyrshvat-absolyutno-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Блиндирана входна врата 093-G
Представяме блиндирана входна врата изработена от метал, размери с касата 96/200 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC фолио в два нюанса на кафевия цвят.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава,
иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново строителство/, където размерът на вратата
отговаря на размера на отвора. Стилната геометрична двуцветна шарка придава елегантна визия на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/134722/blindirana-vhodna-vrata-093-g

Garmin Drive 50LM EU OFRM Onetime
Garmin Drive 50LM EU OFRM Onetime, автомобилна навигация, 5.0"(12.70 cm) WQVGA мултитъч дисплей, microSD слот,
USB, карта на цяла Европа с безплатна доживотна актуализация
http://obiavidnes.com/obiava/134721/garmin-drive-50lm-eu-ofrm-onetime

Видео карта MATROX C680
Видео карта MATROX C680, 4GB, MATROX C680 E4GBF, PCI-E 3.0, GDDR5, HDMI, DVI, mini DisplayPort x 6
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http://obiavidnes.com/obiava/134720/video-karta-matrox-c680

Касета ЗА Xerox Phaser 3320 - Black - It Image 3779 - 106R02306 - заб.: 11 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3320 - Black - It Image 3779 - 106R02306 - заб.: 11 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134719/kaseta-za-xerox-phaser-3320---black---it-image-3779---106r02306---zab-11-000k

Видеокарта GF GTX 1060
Видеокарта GF GTX 1060, 3GB, Gigabyte WINDFORCE OC, PCI-E 3.0, GDDR5, 192 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/134718/videokarta-gf-gtx-1060

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134717/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Интериорна врата модел Gamma 204p
"Интериорна врата
с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от
масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите
осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация. Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
"
http://obiavidnes.com/obiava/134716/interiorna-vrata-model-gamma-204p

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/132069/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Таблет Lenovo Tab 3 10 (ZA0X0089BG)(черен)
Таблет Lenovo Tab 3 10 (ZA0X0089BG)(черен), 10.1" (25.65 cm) IPS дисплей, четириядрен Mediatek MT8161 1.30GHz, 2GB
RAM, 16GB Flash памет (+ microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 509g
http://obiavidnes.com/obiava/134715/tablet-lenovo-tab-3-10-za0x0089bgcheren

търси разкрепостен мъж за палави секс дни или нощи
24г чаровна студентка търси разкрепостен мъж за палави секс дни или нощи може и семеен имам терен ела ми на гости
и ще те отведа в рая пиши ми на номер 191997 с текст сияна-179 давам ти адреса си заповядай на гости
http://obiavidnes.com/obiava/134714/tyrsi-razkreposten-myj-za-palavi-seks-dni-ili-noshti
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търси мъж за диви бурни секси нощи искам те мокър
27г търси мъж за диви бурни секси нощи искам те мокър и надървен нямам терен но може и в колата ако ти нямаш пиши
ми на номер 191911 с текст сима-157 и да се чуем и видим днес
http://obiavidnes.com/obiava/134713/tyrsi-myj-za-divi-burni-seksi-noshti-iskam-te-mokyr

СРЕЩИ ПРЕЗ ДЕНЯ УГОВОРКИ САМО ПО ТЕЛЕФОНА
ТЪРСЯ ДИСКРЕТЕН ЛЮБОВНИК ЗА СРЕЩИ ПРЕЗ ДЕНЯ УГОВОРКИ САМО ПО ТЕЛЕФОНА БЕЗ СМС ИМАМ ТЕРЕН
АКО ТИ СИ ТОЯ МЪЖ ПРАТИ МИ СМС С
ТЕКСТ СВЕТА-029 НА НОМЕР 162221 С ТЕЛЕФОНА СИ И ЧАС ДА ТИ СЕ ОБАДЯ МОЛЯ ЗА СЕРИОЗНОСТ
http://obiavidnes.com/obiava/134712/sreshti-prez-denya-ugovorki-samo-po-telefona

Морски радар Garmin GMR Fantom 18
Морски радар Garmin GMR Fantom 18, 20" диаметър, мин/макс. обхват 6m/48nm, 5.2° хоризонтален и 25° вертикален лъч,
40W, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/134711/morski-radar-garmin-gmr-fantom-18

НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В ЛЕГЛОТО А МОЖЕ И В КОЛАТА
НЕ ГЛЕДАЙ САМО А ЕЛА И ПИПНИ ИМАМ ОТ ВСИЧКО И ГЪРДИ И ДУПЕ НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В ЛЕГЛОТО А МОЖЕ
И В КОЛАТА НЕ СИ ЛИ ВЪЗБУДЕН ВЕЧЕ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ЯНА-188 И МЕ ИМАШ СЕГА И
ВЕДНАГА ИСКАШ МЕ НАЛИ
http://obiavidnes.com/obiava/134710/nyamam-zadryjki-v-legloto-a-moje-i-v-kolata

ТЪРСЯ САМО СЕКС И СЕКС БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ И ОБВЪРЗВАНЕ
ТЪРСЯ САМО СЕКС И СЕКС БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ И ОБВЪРЗВАНЕ НА 26Г СЪМ ИМАМ ТЕРЕН И КОЛА АКО И ТИ
ТЪРСИШ ТОВА ПИШИ МИ СЕГА НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ЛИЛИ-188 И ИМАШ ТЕЛЕФОНА МИ И АДРЕСА МИ
ИНТЕРЕСУВАМ СЕ САМО ОТ СЕКС НА ЖИВО
http://obiavidnes.com/obiava/134709/tyrsya-samo-seks-i-seks-bez-angajimenti-i-obvyrzvane

Морски радар Garmin GMR Fantom 24
Морски радар Garmin GMR Fantom 24, 25.4" диаметър, мин/макс. обхват 6m/48nm, 3.7° хоризонтален и 25° вертикален
лъч, 40W, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/134708/morski-radar-garmin-gmr-fantom-24

Морски дадар Garmin GMR Fantom 18 HD+
Морски дадар Garmin GMR Fantom 18 HD+, 20" диаметър, мин/макс. обхват 6m/36nm, 5.2° хоризонтален и 25° вертикален
лъч, 40kW, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/134707/morski-dadar-garmin-gmr-fantom-18-hd

Касета ЗА Xerox Phaser 3300- Black - It Image 3778 - 106R01412 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3300- Black - It Image 3778 - 106R01412 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134706/kaseta-za-xerox-phaser-3300--black---it-image-3778---106r01412---zab-8-000k

Касета ЗА Xerox Phaser 3300 - Black - It Image 3778 - 106R01411 - заб.: 4 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3300 - Black - It Image 3778 - 106R01411 - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134705/kaseta-za-xerox-phaser-3300---black---it-image-3778---106r01411---zab-4-000k

Касета ЗА Xerox Phaser 3250 - Black - It Image 3776 - 106R01374 - заб.: 5 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3250 - Black - It Image 3776 - 106R01374 - заб.: 5 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/134704/kaseta-za-xerox-phaser-3250---black---it-image-3776---106r01374---zab-5-000k

Касета ЗА Xerox Phaser 3250 - Black - It Image 3775 - 113R00730 - заб.: 3 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3250 - Black - It Image 3775 - 113R00730 - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134703/kaseta-za-xerox-phaser-3250---black---it-image-3775---113r00730---zab-3-000k

Garmin Approach G30
Garmin Approach G30, голф навигация, 2.3"(5.84) трансфлективен сензорен дисплей, до 15 часа време за работа, GPS, USB,
вградени карти с 40 000 игрища
http://obiavidnes.com/obiava/134702/garmin-approach-g30

Кабел от USB Type C(м) към USB A(ж)
Кабел от USB Type C(м) към USB A(ж), OTG, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134701/kabel-ot-usb-type-cm-kym-usb-aj

Касета ЗА Samsung CLP 310/315
Касета ЗА Samsung CLP 310/315, CLX 3170/3175 - Black - It Image 3855 - CLT-K4092S - заб.: 1 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134700/kaseta-za-samsung-clp-310315

Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Magenta - It Image 7251 - CE313А - заб.: 1 000k
Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Magenta - It Image 7251 - CE313А - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134699/kaseta-za-hp-lj-color-lj-pro-cp1025---magenta---it-image-7251---ce313a---zab-1

black ant
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена
ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/134698/black-ant

Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Yellow - It Image 7250 - CE312А - заб.: 1 000k
Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Yellow - It Image 7250 - CE312А - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134697/kaseta-za-hp-lj-color-lj-pro-cp1025---yellow---it-image-7250---ce312a---zab-1-

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134696/kamagra-gold

Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Cyan - It Image 7249 - CE311А - заб.: 1 000k
Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Cyan - It Image 7249 - CE311А - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134695/kaseta-za-hp-lj-color-lj-pro-cp1025---cyan---it-image-7249---ce311a---zab-1-00

Зарядно за кола Fast Charger C918Q
Зарядно за кола Fast Charger C918Q, от авт. запалка към USB A(ж), 5V 2.4A, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/134694/zaryadno-za-kola-fast-charger-c918q

Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Black - It Image 7248 - CE310А - заб.: 1 200k
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Касета ЗА HP LJ Color LJ Pro CP1025 - Black - It Image 7248 - CE310А - заб.: 1 200k
http://obiavidnes.com/obiava/134693/kaseta-za-hp-lj-color-lj-pro-cp1025---black---it-image-7248---ce310a---zab-1-2

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg
skype име- obqva10
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134692/sigurna-rabota

Касета ЗА HP LJ 4500 Series/4550 Series - Magenta - It Image 3849 - C4193A - заб.: 6 000k
Касета ЗА HP LJ 4500 Series/4550 Series - Magenta - It Image 3849 - C4193A - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134691/kaseta-za-hp-lj-4500-series4550-series---magenta---it-image-3849---c4193a---zab

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/134690/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134689/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Смарт каишка Garmin HRM-Tri
Смарт каишка Garmin HRM-Tri, предназначена за триатлон, за поставяне на гръдния кош, за смарт часовник Garmin
Forerunner 920XT, съхранява и изпраща данни, водоустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/134688/smart-kaishka-garmin-hrm-tri

Предлагаме заеми между частност
Вие търсите законен заем?
Ако имате нужда от заеми между физически лица да се справят с финансови затруднения е финансово най-вече в
състояние да направи заем в размер имате нужда и да я изплати с лихва при нисък процент от 3%, с условия, които
правят вашия живот. Той е сертифициран и достоверна. Той може да ви помогне в редица области, включително. Така
че, ако не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна или нужда от
пари, за да плащат сметките, заем не е необходимо колебайте да се свържете за повече повече за тези условия. За
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допълнителна информация, моля, свържете се по електронната поща: prestamomariam@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134687/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

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/134686/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Смарт каишка Garmin HRM-Swim
Смарт каишка Garmin HRM-Swim, предназначена за плуване, за поставяне на гръдния кош, за смарт часовник Garmin
Forerunner 920XT, съхранява и изпраща данни, водоустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/134685/smart-kaishka-garmin-hrm-swim

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/134684/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

Страница 11/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2017

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134683/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134682/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134681/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134680/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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 :
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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/134679/masajna-kushetka-magicpro

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134678/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134677/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
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Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/134676/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134675/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/134674/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Геймпад EJ-10
Геймпад EJ-10, Xbox One дизайн, за PC, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134673/geympad-ej-10

Касета ЗА HP LJ 4500 Series/4550 Series - Black - It Image 3847 - C4191A - заб.: 9 000k
Касета ЗА HP LJ 4500 Series/4550 Series - Black - It Image 3847 - C4191A - заб.: 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134672/kaseta-za-hp-lj-4500-series4550-series---black---it-image-3847---c4191a---zab

Стъклена интериорна врата модел BASIC G 10-1
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Закаляването е процес, при който стъклото е подложено
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на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При счупване,
то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При серия Print се слепват две 4 мм стъкла, чрез специален термичен
процес, като между тях се поставя фолио с принт. Принтът може да бъде едностранен или двустранен.
http://obiavidnes.com/obiava/134671/styklena-interiorna-vrata-model-basic-g-10-1

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-8, каса Орех
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с гравюра.
Гравюрата може да е полирана, неполирана, прозрачна, матирана, обемна. При закаляването, стъклото се подлага на
специална обработка, която го прави по-устойчиво на удар и резки спадове на температурите. При евентуално счупване,
то се пръска на много малки парченца, които нямат остри ръбове.

Цената включва:

– Права каса 10 см;
– Гумени уплътнения според цвета на касата;
– Первази (прави) от едната страна;
– Панти (2 броя);
– Ръкохватка, брава със заключване и 3 ключа.

Крилото може да бъде с размери: 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. Възможно е да бъде коригирано във височина
и широчина. Монтира се на права или обла каса, като посоките на отваряне са: навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/134670/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-8-kasa-oreh

автомивка
Давам автомивка под наем
тел.0887992871
http://obiavidnes.com/obiava/134669/avtomivka

Касета ЗА HP LJ 8500 Series/8550 Series - Yellow - It Image 3846 - C4152A - заб.: 8 500k
Касета ЗА HP LJ 8500 Series/8550 Series - Yellow - It Image 3846 - C4152A - заб.: 8 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134668/kaseta-za-hp-lj-8500-series8550-series---yellow---it-image-3846---c4152a---zab

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране визуализации и
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуални визуализации за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134667/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране визуализации и
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуални визуализации за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134666/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn
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Касета HP LJ 8500 Series/8550 Series - Magenta - It Image 3845 - C4151A - заб.: 8 500k
Касета HP LJ 8500 Series/8550 Series - Magenta - It Image 3845 - C4151A - заб.: 8 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134665/kaseta-hp-lj-8500-series8550-series---magenta---it-image-3845---c4151a---zab-

Дартс в Спортен бар Академията София
The Academy разполага със 7 професионални дартс пити WINMAU. На такава пита се провежда световното първенство
по дартс. При нас се провеждат турнири от календара на Българската дартс федерацията и аматьорски турнири
http://obiavidnes.com/obiava/134664/darts-v-sporten-bar-akademiyata-sofiya

черна мравка
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134663/cherna-mravka

Amarant Service- автосервиз
ChipsAway – световният лидер в отстраняването на леките щети
Автосервиз Амарант извършва цялостно боядисване на автомобили, поправка на драскотини, цепнатини и лети джанти
– ние можем да ремонтираме щетите на Вашата кола!
Нещата които правиме:
Обслужване както в представителните сервизи на значително по ниска цена
Високо квалифицирани техници с персонално отношение към вас и автомобилът Ви
Безплатен професионален съвет, без да Ви ангажира или задължава.
http://obiavidnes.com/obiava/134662/amarant-service--avtoserviz

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134661/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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/134660/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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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/134659/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата код Т100, цвят Dark Antik
Представяме входна блиндирана врата, изработена от 1,5 мм. праховобоядисан метал и 10мм. МДФ-фрезовани панели с
ламинатно покритие. Размери на вратата с касата 92/200 см., 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 10мм. МДФ-ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавенa каменна вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на
модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок всяка с по три активни шипа, като
към модела е добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- крило, 7 см, изработено от два МДФ панела, метал и изолация от минерална вата;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см;
- обков - иноксова подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за
външната страна;
- шпионка с метално чукче, панти, два секретни патрона с по три ключа и трета допълнителна ключалка, бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
чрез които крилото винаги е здраво закачено към касата в затворено положение на вратата.
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да я предпазва от
UV-лъченията.Представяме входна блиндирана врата, изработена от 1,5 мм. праховобоядисан метал и 10мм.
МДФ-фрезовани панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата 92/200 см., 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 10мм. МДФ-ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавенa каменна вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на
модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок всяка с по три активни шипа, като
към модела е добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- крило, 7 см, изработено от два МДФ панела, метал и изолация от минерална вата;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см;
- обков - иноксова подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за
външната страна;
- шпионка с метално чукче, панти, два секретни патрона с по три ключа и трета допълнителна ключалка, бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
чрез които крилото винаги е здраво закачено към касата в затворено положение на вратата.
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да я предпазва от UV-лъченията.
http://obiavidnes.com/obiava/134658/blindirana-vhodna-vrata-kod-t100-cvyat-dark-antik
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Контейнери за строителни отпадъци
Защо да изберете нас?
Тиа Транс ЕООД е фирма, която доаставя контейнери за строителни отпадъци в района на цяла София. Много големи
компании знаят, че могат да се доверят на нашият професионализъм и добри цени.
Има кодекси и наредби, които указват как да се справяте със строителните отпадъци.
Така, че няма време за губене. Всеки строителен обект генерира различни количества строителни отпадъци. Без значение
колко, вие имате нужда да се концентрирате над печалбата и бързото изпълнение, а не в мисли, как да се отървете от
ненужният строителен материал.
Тук идваме ние!
С нашите контейнери с различна големина и камиони, можем да решим проблемите ви със строителният отпадък. Ще
доставим контейнери точно според вашият график и нужди.
http://obiavidnes.com/obiava/134657/konteyneri-za-stroitelni-otpadyci

Касета ЗА Samsung SL-M2625/2675/2825/2875 - Black - It Image 8887 - MLT-D116L - заб.: 3 000k
Касета ЗА Samsung SL-M2625/2675/2825/2875 - Black - It Image 8887 - MLT-D116L - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134656/kaseta-za-samsung-sl-m2625267528252875---black---it-image-8887---mlt-d116l---

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134655/lida-shishe

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134654/otslabni-s-meizitang

Кабел от USB A(м) към Lightning(м)
Кабел от USB A(м) към Lightning(м), бял
http://obiavidnes.com/obiava/134653/kabel-ot-usb-am-kym-lightningm

levitra
Levitra на Bayer е един от най-използваните секс стимуланти в цял свят. Защо толкова много мъже избират точно секс
стимулант левитра? Причината или по точно отговора е много прост, Levitra Bayer има стахотно действие върху
мъжката ерекция и няма никакви странични ефекти. Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се
почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е
много лек секс стимулант без странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134652/levitra

Разклонител MFS-04
Разклонител MFS-04, 4 гнезда, защити от претоварване/напрежение, On/Off бутон, 1.5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134651/razklonitel-mfs-04
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Касета ЗА Lexmark Optra E120 - Black - It Image 3895 - 12016SE - заб.: 2 000k
Касета ЗА Lexmark Optra E120 - Black - It Image 3895 - 12016SE - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134650/kaseta-za-lexmark-optra-e120---black---it-image-3895---12016se---zab-2-000k

Разклонител MFS-06
Разклонител MFS-06, 6 гнезда, защити от претоварване/напрежение, On/Off бутон, 1.5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134649/razklonitel-mfs-06

ST-MKB699+291
ST-MKB699+291, безжични мишка и клавиатура, мултимедийни бутони, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/134648/st-mkb699291

Кабел K02A
Кабел K02A, от USB A(м) към micro USB Type B(м), бял
http://obiavidnes.com/obiava/134647/kabel-k02a

Касета ЗА Lexmark C540/543/544
Касета ЗА Lexmark C540/543/544, X543/544 - Magenta - It Image 7797 - 0C540H1MG - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134646/kaseta-za-lexmark-c540543544

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/134645/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Касета ЗА Lexmark C540/543/544
Касета ЗА Lexmark C540/543/544, X543/544 - Cyan - It Image 7796 - 0C540H1CG - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134644/kaseta-za-lexmark-c540543544

viagra
Виагра (Viagra) 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
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.steroidi.com
http://obiavidnes.com/obiava/134643/viagra

Касета ЗА Lexmark C540/543/544
Касета ЗА Lexmark C540/543/544, X543/544 - Black - It Image 7795 - 0C540H1KG - заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134642/kaseta-za-lexmark-c540543544

Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Yellow - It Image 3894 - C5222YS - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Yellow - It Image 3894 - C5222YS - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134641/kaseta-za-lexmark-optra-c522---yellow---it-image-3894---c5222ys---zab-3-000k

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134640/kamagra-gold

Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Magenta - It Image 3893 - C5222MS - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Magenta - It Image 3893 - C5222MS - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134639/kaseta-za-lexmark-optra-c522---magenta---it-image-3893---c5222ms---zab-3-000k

Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Cyan - It Image 3892 - C5222CS - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Cyan - It Image 3892 - C5222CS - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134638/kaseta-za-lexmark-optra-c522---cyan---it-image-3892---c5222cs---zab-3-000k

Екшън камера Garmin VIRB 360
Екшън камера Garmin VIRB 360, 3D камера за екстремни спортове, 5.7K обща резолюция(2x 2880
http://obiavidnes.com/obiava/134637/ekshyn-kamera-garmin-virb-360

Хотелски апартаменти в София и България - Сара Турс
Ние ще Ви покажем една от най-привлекателните страни на туризма и ще направим Вашия престой незабравим! Много
бизнесмени или туристи, които за кратко време посещават София, предпочитат настаняване в добре обзаведени
апартаменти на хотелски начала пред алтернативите на хотели в София. Хотелските апартаменти са много популярни,
защото цената на нощувката в тях е по-ниска от тази на хотелите в София, а и престоят в тях дава по-голяма свобода
и удобство. Нашите апартаменти под наем в София са разположени на удобни местоположения в идеален център, около
Мол София, НДК и Студентски град. Те са луксозно обзаведени, с много екстри и са подходящи както за краткосрочни
нощувки в София, така и за по-дълго пребиваване. Пожелаваме Ви приятен и ползотворен престой в нашите
апартаменти!
http://obiavidnes.com/obiava/134636/hotelski-apartamenti-v-sofiya-i-bylgariya---sara-turs

Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Black - It Image 3891 - C5222KS - заб.: 4 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C522 - Black - It Image 3891 - C5222KS - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134635/kaseta-za-lexmark-optra-c522---black---it-image-3891---c5222ks---zab-4-000k

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/134634/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/134633/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134632/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Yellow - It Image 3890 - 20K1402 - заб.: 6 600k
Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Yellow - It Image 3890 - 20K1402 - заб.: 6 600k
http://obiavidnes.com/obiava/134631/kaseta-za-lexmark-optra-c510---yellow---it-image-3890---20k1402---zab-6-600k

Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Magenta - It Image 3889 - 20K1401 - заб.: 6 600k
Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Magenta - It Image 3889 - 20K1401 - заб.: 6 600k
http://obiavidnes.com/obiava/134630/kaseta-za-lexmark-optra-c510---magenta---it-image-3889---20k1401---zab-6-600k

Сугестопедичен център - Go beyond center
Езикови курсове за деца и възрастни: Английски, Немски, Френски
http://obiavidnes.com/obiava/134629/sugestopedichen-centyr---go-beyond-center

Застрахователен брокер - Amarant
Застраховки Гражданска отговорност. Цени на застрахователните компании. Сравни всички оферти гражданска
отговорност, Застраховка Каско, Автокаско, Имущество, Застраховки , ДЗИ, Булстрад, Армеец, Бул Инс, Алианц, Лев
Инс, Уника, Олимпик
http://obiavidnes.com/obiava/134628/zastrahovatelen-broker---amarant

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134627/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni--i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134626/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni--i-interioren-dizayn

Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Cyan - It Image 3888 - 20K1400 - заб.: 6 600k
Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Cyan - It Image 3888 - 20K1400 - заб.: 6 600k
http://obiavidnes.com/obiava/134625/kaseta-za-lexmark-optra-c510---cyan---it-image-3888---20k1400---zab-6-600k

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землища:
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Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/134624/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/134473/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
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Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/134623/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134622/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
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Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134621/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Black - It Image 3887 - 20K1403 - заб.: 10 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C510 - Black - It Image 3887 - 20K1403 - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134620/kaseta-za-lexmark-optra-c510---black---it-image-3887---20k1403---zab-10-000k

Алуминиева врата за баня, цвят Венге
Водоустойчивa врата за баня, с гумено уплътнение на крилото и касата.
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчивa врата за баня, с гумено уплътнение на крилото и касата.
Посока на отваряне: Лява и Дясна – Фалцова
Размер на крило + каса: – 68см./196см.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
В базовия комплект се включва:
Дебелина на каса: 4см.
Дебелина на крило: 5см.
Панти: 3 бр.
Дръжки: розетки
Монтаж: щок
http://obiavidnes.com/obiava/134619/aluminieva-vrata-za-banya-cvyat-venge

Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Yellow - It Image 3886 - C500H2YG - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Yellow - It Image 3886 - C500H2YG - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134618/kaseta-za-lexmark-optra-c500---yellow---it-image-3886---c500h2yg---zab-3-000k

cialis аптечен
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена.
Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и
най-използвания секс стимулант от милиони мъже по целия свят.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134617/cialis-aptechen

Продавам нива-поливна 9дка-гр.Пазарджик
Продавам земеделска земя на 3км от град Пазарджик, нива с площ 9дка, имот номер: 55155.7.98, местността:Чанака.
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До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1100 лв/дка
http://apollon.net/Gearth/18086-pazardjik-gearth2.jpg
http://obiavidnes.com/obiava/134471/prodavam-niva-polivna-9dka-grpazardjik

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/134616/30-50-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/134615/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Magenta - It Image 3885 - C500H2MG - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Magenta - It Image 3885 - C500H2MG - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134614/kaseta-za-lexmark-optra-c500---magenta---it-image-3885---c500h2mg---zab-3-000k

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134613/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
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необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
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/134612/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по шведски А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 15.07.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134611/syboten-kurs-po-shvedski-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 17.07.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134610/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.06.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134609/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134608/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/134607/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134606/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 19.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134605/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 22.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134604/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 16.07.2017 Цена: 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134603/brazilski-portugalski----a1

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 25.07.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134602/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.07.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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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/134601/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
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/134600/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

meizitang
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134599/meizitang

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/134598/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
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1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134597/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/134596/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 : .
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -275лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 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 !
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134595/detoksikator

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
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http://obiavidnes.com/obiava/134594/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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/134593/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Интериорна врата Gradde Simpel, 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.
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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.
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:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 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/134592/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-dyb-verade

Интериорна врата Gradde Simpel, 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

Страница 35/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2017

обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
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:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 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/134591/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-dyb-verade

Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Cyan - It Image 3884 - C500H2CG - заб.: 3 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Cyan - It Image 3884 - C500H2CG - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134590/kaseta-za-lexmark-optra-c500---cyan---it-image-3884---c500h2cg---zab-3-000k

Заеми до 7000 лв...
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www. panda2016. tk
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/134589/zaemi-do-7000-lv

Интериорна врата Gama 204, цвят Перла
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/134588/interiorna-vrata-gama-204-cvyat-perla
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Металотърсач - любителски
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
http://obiavidnes.com/obiava/134587/metalotyrsach---lyubitelski

Красота и дизайн за вашия дом с интериорните врати на Порта Нова
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/134586/krasota-i-dizayn-za-vashiya-dom-s-interiornite-vrati-na-porta-nova

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
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/134585/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Инкубатори - лятна промоция!
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 145 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 245 лв
100яйца - 295 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/134584/inkubatori---lyatna-promociya

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134583/otslabni-s-meizitang

Garmin v
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Garmin v
http://obiavidnes.com/obiava/134582/garmin-vvoactive-bundle

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134581/cialis-aptechen

Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Black - It Image 3883 - C500H2KG - заб.: 5 000k
Касета ЗА Lexmark Optra C500 - Black - It Image 3883 - C500H2KG - заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134580/kaseta-za-lexmark-optra-c500---black---it-image-3883---c500h2kg---zab-5-000k

Касета ЗА Epson AcuLaser M1200 - Black - It Image 3881 - S050521 - заб.: 3 200k
Касета ЗА Epson AcuLaser M1200 - Black - It Image 3881 - S050521 - заб.: 3 200k
http://obiavidnes.com/obiava/134579/kaseta-za-epson-aculaser-m1200---black---it-image-3881---s050521---zab-3-200k

Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Yellow - It Image 3880 - S050097 - заб.: 4 500k
Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Yellow - It Image 3880 - S050097 - заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134578/kaseta-za-epson-aculaser-c9001900---yellow---it-image-3880---s050097---zab-4-

Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Magenta - It Image 3879 - S050098 - заб.: 4 500k
Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Magenta - It Image 3879 - S050098 - заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134577/kaseta-za-epson-aculaser-c9001900---magenta---it-image-3879---s050098---zab-4

Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Cyan - It Image 3878 - S050099 - заб.: 4 500k
Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Cyan - It Image 3878 - S050099 - заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134576/kaseta-za-epson-aculaser-c9001900---cyan---it-image-3878---s050099---zab-4-50

Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Black - It Image 3877 - S050100 - заб.: 4 500k
Касета ЗА Epson Aculaser C900/1900 - Black - It Image 3877 - S050100 - заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134575/kaseta-za-epson-aculaser-c9001900---black---it-image-3877---s050100---zab-4-5

МОМА ВТОРА УПОТРЕБА ТЪРСИ НЕУПОТРЕБЯВАН ЕРГЕН С ЦЕЛ ДА ГО УПОТРЕБИ. ЗА ВРЪЗКА GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/134574/moma-vtora-upotreba-tyrsi-neupotrebyavan-ergen-s-cel-da-go-upotrebi--za-vryzka--

НАДЯВАМ СЕ ДА СЕ ОБАДИШ И ДА МЕ НАКАЖЕШ GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/134573/nadyavam-se-da-se-obadish-i-da-me-nakajesh--gsm-090-363-049

Външна батерия /power bank/ PowerWalker BlueWalker Solar 10120440
Външна батерия /power bank/ PowerWalker BlueWalker Solar 10120440, соларна, 4400mAh, 2x LED лампи, за къмпинг
http://obiavidnes.com/obiava/134572/vynshna-bateriya-power-bank-powerwalker-bluewalker-solar-10120440

Външна батерия /power bank/
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Външна батерия /power bank/, GoPro, Portable Power Pack, 6000 mAh, черна, пригодена за GoPro камери
http://obiavidnes.com/obiava/134571/vynshna-bateriya-power-bank

LED крушка Xavax 112287
LED крушка Xavax 112287, E27, A60, 14.5W (100W), 1520 lm, 2700К, топло бялa
http://obiavidnes.com/obiava/134570/led-krushka-xavax-112287

LED крушка Xavax 112282
LED крушка Xavax 112282, E27, A60, 9.5W (60W), 806 lm, 2700К, топло бялa, 2 броя!!!.
http://obiavidnes.com/obiava/134569/led-krushka-xavax-112282

LED крушка Xavax 112282
LED крушка Xavax 112282, E27, A60, 14.5W (100W), 1521 lm, 2700К, топло бялa, 2 броя!!!.
http://obiavidnes.com/obiava/134568/led-krushka-xavax-112282

Торбички за видеокамера GoPro Bag Pack
Торбички за видеокамера GoPro Bag Pack, 5 броя, черни
http://obiavidnes.com/obiava/134567/torbichki-za-videokamera-gopro-bag-pack

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/134566/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134565/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Батерия (оригинална) Samsung EB-BG900 за Samsung Galaxy S5
Батерия (оригинална) Samsung EB-BG900 за Samsung Galaxy S5, 2800mAh/4.4V,
http://obiavidnes.com/obiava/134564/bateriya-originalna-samsung-eb-bg900-za-samsung-galaxy-s5

Ita Bulgaria Ltd. are mul
http://obiavidnes.com/obiava/134563/ita-bulgaria-ltd-are-muli-ani-de-experien-n-comerul-i-producia-de-lemn-
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Чанта за видеокамера GoPro
Чанта за видеокамера GoPro, Seeker, водонепромокаема, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134562/chanta-za-videokamera-gopro

***0882551735*** - фини шпакловки. -4лв
0882551735,КАЧЕСТВЕНИ ШПАКЛОВКИ,ЛАТЕКС,ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ДОГРАМА И ВРАТИ С
ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ,МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ ЗАМАЗКИ ЗИДАРИЯ.И ДР.ДОВЪРШИТЕЛНИ
РЕМОНТИ ,РАБОТИ СЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ,ЧИСТО И КОРЕКНО И НА РЕАЛНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/134561/0882551735---fini-shpaklovki--4lv

Крачета Karma
Крачета Karma, за GoPro Karma Drone, черни
http://obiavidnes.com/obiava/134560/kracheta-karma

Изработка на метални конструкции -Stelajite.bg
Предлагаме богат асортимент от контактно заварени, пресовани решетъчни скари, перфорирана ламарина, решетъчни
стъпала, вити стълби, модулни огради, изработка на метални конструкции, пасарелки, пътеки и други
http://stelajite.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/134559/izrabotka-na-metalni-konstrukcii--stelajitebg

Изработка на метални конструкции -Stelajite.bg
Предлагаме богат асортимент от контактно заварени, пресовани решетъчни скари, перфорирана ламарина, решетъчни
стъпала, вити стълби, модулни огради, изработка на метални конструкции, пасарелки, пътеки и други
http://stelajite.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/134558/izrabotka-na-metalni-konstrukcii--stelajitebg

kamagra gold
Камагра е един от най-използваните мъжки секс стимуланти за здрава ерекция.Kamagra е изключителен сексуален
стимулант, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция.С Камагра всеки може да бъде лъв в
леглото.Специално разработените хапчета за секс камагра ще помогнат на всеки мъж да получи ерекция и да не свършва
преждевременно.Kamagra са хапчетата за секс които са без странични ефекти и се използват от милиони хора по света,
поради ефекта им и достъпната цена на KAMAGRA.www.steroidi.com
http://obiavidnes.com/obiava/134557/kamagra-gold

Кабел GoPro HDMI Cable
Кабел GoPro HDMI Cable, за HERO 2, 1.83м
http://obiavidnes.com/obiava/134556/kabel-gopro-hdmi-cable

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134555/kamagra-gel

Зарядно устройство за кола GoPro Auto Charger
Зарядно устройство за кола GoPro Auto Charger, от автомобилна запалка към USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134554/zaryadno-ustroystvo-za-kola-gopro-auto-charger
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Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол Бургас
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/134553/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol-burgas

Детективска Агенция АЯКС-Русе Силистра Велико Търново Шумен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/134552/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134551/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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 .
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134550/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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
•
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134549/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Зарядно устройство Samsung Convertible Couch
Зарядно устройство Samsung Convertible Couch, безжично, черно
http://obiavidnes.com/obiava/134548/zaryadno-ustroystvo-samsung-convertible-couch

Център за професионално обучение и компетентности Бизнес Практик - ваучери за обучение за
заети лица
Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по
процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за
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професионално образование и обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/134547/centyr-za-profesionalno-obuchenie-i-kompetentnosti-biznes-praktik---vaucheri-za-ob

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. Еференциалната камагра в момента е сред най-популярните и
известни секс продукт на супер цена. Слагащ една таблетка в чаша вода, камагра еференциални се разтваря веднага,
изпиваш я и след 10-15 минути си готов за действие. Ще правиш секс цяла вечер. Kamagra РАЗТВОРИМИ са на много
добра цена в момента.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134546/kamagra-raztvorimi

Стъклена интериорна врата Print G 13-6
Стъклена врата, изработена от 8мм ламиниранo, закалено и кантирано стъкло с принт /едностранен или двустранен/.
Елегантна врата, придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм.
и височина до 1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери. Закалените стъкла увеличават
механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което
намалява риска от наранявания. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/134545/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-6

Зарядно устройство Samsung Convertible Couch
Зарядно устройство Samsung Convertible Couch, безжично, кафяво
http://obiavidnes.com/obiava/134544/zaryadno-ustroystvo-samsung-convertible-couch

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. Еференциалната камагра в момента е сред най-популярните и
известни секс продукт на супер цена. Слагащ една таблетка в чаша вода, камагра еференциални се разтваря веднага,
изпиваш я и след 10-15 минути си готов за действие. Ще правиш секс цяла вечер. Kamagra РАЗТВОРИМИ са на много
добра цена в момента.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134543/kamagra-raztvorimi

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/134542/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://apollon.net/la/markovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/134541/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo
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Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/134540/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

Курсове с ваучери по програма „Ваучери за заети лица“
Бизнес Център Асториа Груп изпълняващ роля на Доставчик на обучения Ви дава възможност да се включите в
програмата за обучение с ваучери по проект „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – 2017-2020 за придобиване на професионална
квалификация/ ключова компетентност.
Бизнес Център Асториа Груп Ви предлага ОБУЧЕНИЯ съобразно с Вашата желана цел и избираемата ключова
компетентност с която искате да се сдобиете.
Информация за ПРОЕКТА:
Курсове с ваучери: Настоящия проект предоставя възможност на ЗАЕТИ ЛИЦА в България, които са на трудов договор
в предприятия извън държаваната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в
курсове за придобиване на ключова компетентност по професии и/или обучения ПО ЧУЖД ЕЗИК или ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ.
Всяко лице, което желае да се включи в програмата за обучение чрез ваучери, би следвало да заплати единствено 15% от
сумата на избраният от него ваучер по съответния курс за придобиване на ключова компетентност. Останалите 85%
от Ваучера се финансират и доплащат от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.
Вид ОБУЧЕНИЕ:
Ключова компетентност 2 - Чужди езици:
Учебни часа: 300 уч.ч
Номинална стойност на ваучера – 700.00 лв
Финансиране от ОП РЧР – 85% - 595.00 лв
Финансиране от лицето - 15% - 105.00 лв
Английски език – Нива: А1, А2, B1, B2, C1, C2
Немски език – Нива: А1, А2, B1, B2, C1, C2
Френски език – Нива: А1, А2, B1, B2, C1, C2
Руски език – Нива: А1, А2, B1, B2, C1, C2
Вид ОБУЧЕНИЕ:
Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност:
Учебни часа: 45 уч.ч
Номинална стойност на ваучера – 250.00 лв
Финансиране от ОП РЧР – 85% - 212.50 лв
Финансиране от лицето - 15% - 37.50 лв
1. Word, Excel, PowerPoint, Internet
2. Създаване на Уеб страница със система за управление на съдържанието „WordPress”
3.Създаване на Онлайн магазин със система за управление на съдържанието „OpenCart”
За повече и по-подробна информация относно ваучери за обучение можете да посетите нашата:
УЕБ
СТРАНИЦА:
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%
D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
Адрес: гр.Варна ул. Мусала 1
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Телефон: 0895704234
Бизнес Център Асториа Груп
http://obiavidnes.com/obiava/134539/kursove-s-vaucheri-po-programa-vaucheri-za-zaeti-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134537/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134538/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134533/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
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Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134536/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134535/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134534/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134532/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134524/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica
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Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134527/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134526/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134525/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134531/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
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как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134530/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134529/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134528/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134523/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
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приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134522/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134521/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134520/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологичния оборудване или съоръжения, за да замени семейна ситуация, която прави не се
променя, покупка автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо само да се влоши и
да причини затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде
решение да се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ще ви извади от вашата financier.Je безизходица съм конкретни
предлагат кредити, вариращи от € 2000 до € 800 000 на годишна база Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете
се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134519/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Интериорна врата Gradde Zwinger, цвят Орех Рибейра
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 чинчила 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/134518/interiorna-vrata-gradde-zwinger-cvyat-oreh-ribeyra

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
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Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134514/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
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Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте. За повече информация, моля,
За контакти Електронна поща: gavrilovicm652@gmail.com
Whatsapp: ....... +229 61 02 40 74
http://obiavidnes.com/obiava/134515/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят.www;lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134513/lida-shishe

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook HD Touch, до 6", черен
http://obiavidnes.com/obiava/134512/kalyf-za-elektronna-kniga

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
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Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134511/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134510/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134509/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
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Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134508/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134507/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/134506/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
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съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134505/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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/134504/masajna-kushetka-magicpro

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
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Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134503/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

отслабни с лида slim
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134502/otslabni-s-lida-slim

Изработка на метални конструкции - Metalnistulbi
Лесни решения за решетъчни скари, метални стълби и метални конструкции. Бързина и качество, които спестяват пари
- Metalnistulbi.com
http://obiavidnes.com/obiava/134501/izrabotka-na-metalni-konstrukcii---metalnistulbi

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Cover Dots 622/623/624/626/614, до 6", червен
http://obiavidnes.com/obiava/134500/kalyf-za-elektronna-kniga

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134499/otslabni-s-meizitang

камагра дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция и
да повтори няколко пъти . Kamagra дъвчещи са продукт с който ще задържите своята ерекция и няма да се изпразвате
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бързо , а ще правите уникален секс продължително време.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134498/kamagra-dyvchashta

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Cover Dots 622/623/624/626/614, до 6", черен
http://obiavidnes.com/obiava/134497/kalyf-za-elektronna-kniga

Хартия Mondi LA12
Хартия Mondi LA12, A4, 80 g/m2, 100 листа, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/134496/hartiya-mondi-la12

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134495/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Хартия Mondi BE66
Хартия Mondi BE66, A4, 80 g/m2, 100 листа, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/134494/hartiya-mondi-be66

Red Lips обувки
Официален дистрибутор Online магазин за дамски, мъжки
обувки и чанти. Актуални модели на промоционални цени.
Безплатна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/134493/red-lips-obuvki

Футболни прогнози за днес. Анализи и залози за спортни събития
Най-добрите сигурни футболни прогнози. Топ футболни залози за деня!
Еврофутбол прогнози, футболни прогнози за днес. Хендикап, футбол over,
under, залози, корнери под и над
http://obiavidnes.com/obiava/134492/futbolni-prognozi-za-dnes-analizi-i-zalozi-za-sportni-sybitiya

Стойка GoPro Sportsman Mount
Стойка GoPro Sportsman Mount, за всивки модели GoPro
http://obiavidnes.com/obiava/134491/stoyka-gopro-sportsman-mount

Хартия Mondi IQ Color MB30
Хартия Mondi IQ Color MB30, A4, 80 g/m2, 500 листа, синя
http://obiavidnes.com/obiava/134490/hartiya-mondi-iq-color-mb30

Лепенки GoPro Flat+Curved Adhesive
Лепенки GoPro Flat+Curved Adhesive, HERO3, HERO2 и HD HERO, 6 броя - 3 плоски + 3 извити
http://obiavidnes.com/obiava/134489/lepenki-gopro-flatcurved-adhesive

Къщи за гости в Разлог
Къща за гости ТАНЯ – се намира в малкото, но красиво село Долно Драглище, общ. Разлог - Южна Рила Южна Рила -
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едно слънчево кътче от България, благословено с чудна природа и усмихнати хора.
http://obiavidnes.com/obiava/134488/kyshti-za-gosti-v-razlog

Хартия Mondi IQ Color SA24
Хартия Mondi IQ Color SA24, A4, 80 g/m2, 500 листа, розова
http://obiavidnes.com/obiava/134487/hartiya-mondi-iq-color-sa24

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/134486/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/134485/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за кандидат-студенти на Родина
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/134484/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/134483/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas
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Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/134482/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Стационарен телефон Alcatel Temporis 380
Стационарен телефон Alcatel Temporis 380, функция "свободни ръце", бутон "mute", монтаж на стена, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134481/stacionaren-telefon-alcatel-temporis-380

Хартия Mondi IQ Color PI25
Хартия Mondi IQ Color PI25, A4, 80 g/m2, 500 листа, розова
http://obiavidnes.com/obiava/134480/hartiya-mondi-iq-color-pi25

Стационарен телефон Alcatel Temporis 180
Стационарен телефон Alcatel Temporis 180, функция "свободни ръце", бутон "mute", монтаж на стена, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134479/stacionaren-telefon-alcatel-temporis-180

Хартия Mondi IQ Color LA12
Хартия Mondi IQ Color LA12, A4, 80 g/m2, 500 листа, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/134478/hartiya-mondi-iq-color-la12

Блиндирана входна врата модел 616-C
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио – матово.Моделът
има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки, плюс трета допълнителна, тип „резе“.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена дървесна шарка. Орнаментът на модела е
традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища, така и за
тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избор
http://obiavidnes.com/obiava/134477/blindirana-vhodna-vrata-model-616-c

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ЗАКОННА ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за млечни продукти,цех за сандвичи,цех за сладкарски изделия,цех за
ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати,склад за парфюми и много други позиции ТД,осигуровки заплата 750-800 евро.Строители всички специалности
и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни
места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не
е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване на работа
и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/134476/chehiya-bez-komision-100-zakonna-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-a

Хартия Mondi IQ Color CY39
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Хартия Mondi IQ Color CY39, A4, 80 g/m2, 500 листа, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/134475/hartiya-mondi-iq-color-cy39

Онлайн магазин за детски дрехи Babyboss
В онлайн магазин за детски дрехи Babyboss ще намерите прекрасни летни предложения за Вашето дете на български и
европейски марки, включително новите за нашия пазар английски марки Riot Club и Sugar Squad.
http://obiavidnes.com/obiava/134474/onlayn-magazin-za-detski-drehi-babyboss

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/134472/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

Блиндирана входна врата 137-P
Блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навътре/ляво, навън/дясно,
навътре/дясно. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC в тъмно кафяв цвят. Вратата е в комплект с
крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки,
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни
елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е идеален за жилища в панелни кооперации, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора след
демонтаж на металната каса. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в
избора.
http://obiavidnes.com/obiava/134470/blindirana-vhodna-vrata-137-p

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
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Разговор
Четене
Слушане

.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134469/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Резервна леща GoPro Black Lens
Резервна леща GoPro Black Lens, за Hero 5 Black
http://obiavidnes.com/obiava/134468/rezervna-leshta-gopro-black-lens

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134467/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
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обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134466/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително, поради факта, че при приемане на Levitra на
Bayer кръвта от таза се събира и се насочва в пениса при, което той се увеличава и изглежда по-голям, удоволствието
от сексуален акт се засилва. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/134465/levitra

Хартия Mondi IQ Color BL29
Хартия Mondi IQ Color BL29, A4, 80 g/m2, 500 листа, синя
http://obiavidnes.com/obiava/134464/hartiya-mondi-iq-color-bl29

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134463/kamagra-gold

Португалски език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението е
двуседмично от 10.07 до 21.07.2017, от понеделник до петък от 10 до 13.30ч .Работи се по системата „Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/134462/portugalski-ezik--intenziven-kurs

Френски език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението е
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двуседмично от 10.07 до 21.07.2017, от понеделник до петък от 10 до 13.30ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена : 200 лв. Ако се запишете с
приятел, ползвате лятна отстъпка от 10%.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134461/frenski-ezik--intenziven-kurs

Испански език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението е
двуседмично от 10.07 до 21.07.2017, от понеделник до петък от 10 до 13.30ч Работи се по системата „Espanol en
marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Ако се
запишете с приятел, ползвате лятна отстъпка от 10%.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134460/ispanski-ezik--intenziven-kurs

Английски език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по английски език, начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи. Обучението е двуседмично от 10.07 до 21.07.2017, от понеделник до петък от 10 до 13.30ч. Цена
200 лв. Ако се запишете с приятел, ползвате лятна отстъпка от 10%.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134459/angliyski-ezik--intenziven-kurs

Италиански език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Обучението е двуседмично от 10.07 до
21.07.2017, от понеделник до петък от 10 до 13.30ч Работи се по системата „Progetto Italiano ”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200лв. Ако се запишете с приятел, ползвате
лятна отстъпка от 10%.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134458/italianski-ezik--intenziven-kurs
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Интензивен курс по румънски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по румънски език, ниво А1. Обучението е двуседмично от 10.07 до
21.07.2017, от понеделник до петък 10 до 13.30ч.Работи се по системата „PULS ”. В процеса на обучение се развиват
всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200лв, всичко 50 учебни часа. Ако се запишете с приятел,
ползвате лятна отстъпка от 10%. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134457/intenziven-kurs-po-rumynski-ezik-a1

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: 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/134456/albanski-ezik--individualni-uroci

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134455/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
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.
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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/134454/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/134453/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: 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/134452/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
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/134451/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
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Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134450/finski-ezik--individualni-uroci

кралска черна мравка
Black Ant King съдържа билкови съставки, които укрепват половата система, стимулират либидото, уголемяват,
удебеляват и удължават пениса. Използват се при импотентност, слабо либидо, сперматорея, болки в кръста и
коленете, слабост в крайниците, апатия, недостиг на енергия и кръв. Кралска Черна Мравка удължава времето на
половият акт. Ефектът от съставките остава в тялото около 180 часа, без да създава състояние на зависимост от
продукта.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134449/kralska-cherna-mravka

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/134448/turski-ezik--individualni-uroci

Гръцки език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134447/grycki-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/134446/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

Страница 66/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2017

подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134445/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/134444/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 „Begegnungen” , „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/134443/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/134442/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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134441/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/134440/portugalski-ezik--individualni-uroci

Интериорна врата Gradde Schwerin
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/134439/interiorna-vrata-gradde-schwerin

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134438/lida-shishe
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3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134437/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134436/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Хартия Mondi IQ Color OPI74
Хартия Mondi IQ Color OPI74, A4, 80 g/m2, 500 листа, розова
http://obiavidnes.com/obiava/134435/hartiya-mondi-iq-color-opi74

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/134434/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

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/134433/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

otslabni s lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134432/otslabni-s-lida
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meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134431/meizitang

kamagra
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134430/kamagra

Стационарен телефон Alcatel Temporis T16
Стационарен телефон Alcatel Temporis T16, дисплей, бутон "Flash", монтаж на стена, Бутон "Flash":Да, индикатор за
съобщения, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134429/stacionaren-telefon-alcatel-temporis-t16

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/134428/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134427/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Изграждане басейни и сауни
Нека ви помогнем да превърнете двора си в истински рай. Независимо, дали искате нов басейн, ще правите ремонт на
съществуващ такъв или просто искате да добавите допълнително водно съоръжение, ние можем да Ви помогнем.
http://obiavidnes.com/obiava/134426/izgrajdane-baseyni-i-sauni

viagra
Виагра (Viagra) 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
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.
http://obiavidnes.com/obiava/134425/viagra
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kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134424/kamagra-gel

Всякакви основни и частични ремонти на апартаменти и къщи
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/134423/vsyakakvi-osnovni-i-chastichni-remonti-na-apartamenti-i-kyshti

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134422/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134421/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-8
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/134420/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-8

black ant
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134419/black-ant

Интериорни и блиндирани врати на изгодни цени - Врати София!
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с
различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания
http://obiavidnes.com/obiava/134418/interiorni-i-blindirani-vrati-na-izgodni-ceni---vrati-sofiya
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lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134417/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

lida
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134416/nay-novata-i-silna-lida-za-otslabvane-lida-shishe-e-nay-moshtnoto-sredstvo-s-koeto-

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134415/otslabni-s-meizitang

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/134414/30-50-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/134413/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Оценка на Бизнес
"Узнайте истинската цена на Бизнеса и разликата, когато сте от ЕДНАТА, и когато сте от ДРУГАТА СТРАНА НА
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БАРИЕРАТА."
ЕДИН БИЗНЕС МОЖЕ ДА СТРУВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА.
Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/134412/ocenka-na-biznes

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134411/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Преки Инвестиции в сектор Земеделие
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134410/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес
планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си и бизнеса си
директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от
България или от Чужбина."
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134409/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
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Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/134408/nezavisim-chasten-investitor

Финансиране чрез Преки Инвестиции
Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на
изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за
инвестиционен интерес.
Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика.
Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134407/finansirane-chrez-preki-investicii

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134406/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори 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...
Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134405/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна

Страница 74/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2017

насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Повече за < Корпоративно Видео с Инвестиционна Насоченост > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134404/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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
http://obiavidnes.com/obiava/134403/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

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 ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134402/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално
сексуално представяне. Този натурален продукт е просто уникален, защото е много мощен и действа на всеки мъж
.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134401/ginseng-max

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...
Повече за < Продажба на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134400/prodajba-na-biznes
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BGboats - Лодки и извънбордови двигатели на цени без конкуренция!
Продажба на лодки, колесари и извънбордови двигатели с документи и
гарантиран произход! Сервиз, оригинални части, компютърна диагностика
за извънбордови двигатели.
http://obiavidnes.com/obiava/134399/bgboats---lodki-i-izvynbordovi-dvigateli-na-ceni-bez-konkurenciya

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/134398/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/134397/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/134396/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134395/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134394/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn
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Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен,оранжев,бял,кафяв,светло зелен
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/134393/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/134392/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134391/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv
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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134390/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
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Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134389/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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/134388/30-50-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/134387/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Курс за Готвачи от 10 юли 2017г от 17.00ч.
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
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- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и сметана,
Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/134386/kurs-za-gotvachi-ot-10-yuli-2017g-ot-1700ch

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134385/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Директорски стол Carmen 6549
Директорски стол Carmen 6549, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134384/direktorski-stol-carmen-6549

Директорски стол Carmen 6549
Директорски стол Carmen 6549, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134383/direktorski-stol-carmen-6549

Посетителски стол Carmen 6541
Посетителски стол Carmen 6541, еко кожа, подлакътници, метални крака, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134382/posetitelski-stol-carmen-6541

Директорски стол Carmen 6501
Директорски стол Carmen 6501, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, вишна
http://obiavidnes.com/obiava/134381/direktorski-stol-carmen-6501

Директорски стол Carmen 6501
Директорски стол Carmen 6501, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134380/direktorski-stol-carmen-6501
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