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Vychází 1. 8. 2016

FITNESS
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PRO CELOU RODINU

Srpen 2016 / č.80

Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí

VYUŽIJTE MEGA AKČNÍ NABÍDKU
od WIFCOMU!

PATER

v BENEŠOVĚ

PRÁZDNINOVÉ ČLENSTVÍ
BEZ ROČNÍHO ÚVAZKU NYNÍ V PRODEJI OD

490

KČ

www.pulsefitness.cz
Získejte právě nyní tyto 3 bonusy!
Stačí zavolat na telefonní číslo 317 750 555.

FITNESS | WELLNESS | SAUNY | VÍŘÍVKY | SKUPINOVÉ LEKCE | DĚTSKÝ KOUTEK

Operátoři dohledového centra vám rádi pomohou denně od 7:00 do 20:00.
Jsme tu pro naše zákazníky! Připojte se k již 16 000 spokojených rodin,
které využívají internetového připojení od Wifcomu.

Mob: 777 728 741

Nenecháváme si platit více peněz za vyšší rychlost jako konkurence.

www.wifcom.cz

www.facebook.com/wifcom

info@wifcom.cz

317 750 555

LÉTO JE IDEÁLNÍ ČAS
NA VÝMĚNU OKEN

Prodej a montáž plastových oken
Vchodové bezpečnostní dveře
Zasklívání lodžií
NOVĚ

E

ÍDC
V NAB

Malířské a úklidové práce

Tel.: 318 622 619 / Mob: 777 728 742 / www.oknamonti.cz
CENÍK NA: www.eshop.oknamonti.cz

724 136 556 I info.inzert@seznam.cz I www.infoinzert.cz I facebook.com/infoinzert

SOUTĚŽ SUDOKU
O CENY
Vyplňte mřížku tak, aby každý
řádek, každý sloupec a každý čtverec
o 3x3 políčkách obsahoval čísla od
jedné do devíti.
Posílejte součet čísel v označených
polích vždy do 15. v měsíci
na e-mail: info.inzert@seznam.cz

Vý herc em č . 7 9 s e st a l
p an Mi ro sl av Hr ub e c z
Vl aši mi. Gr atu luj em e !

Vyhrávejte spoustu
skvělých cen!!!
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Řešení SUDOKU č.79 byla čísla 22, 21. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

KOUPÍM

TATO KŘESLA
A TENTO
TYP KŘESEL

Stačí napsat SMS či prozvonit, ozvu se
Tel.: +420 776 599 696
Email: slavoj.pikovice@seznam.cz

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE












KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU





firemní identita, logotypy
vizitky, poukázky, letáky
časopisy, břožury, prospekty





reklamní nápisy
bannery, PVC desky
webové stránky

Super ceny, rychlá realizace !

Více na: www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556 E-mail: info.inzert@seznam.cz















Kontakt: 608 284 515
karkosova@etimoshuman.cz
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE
www.nedroplast.cz

NEDROPLAST okna s.r.o.

800 138 428

Proměny u Soni se netýkají pouze líčení
a dekorativní kosmetiky, ale také kosmetické
proměny pleti neboli Luxusní péče o pleť.
Osobně si velmi všímám stavu pleti klientky
a není mi lhostejné , na jakou pleť make-up
nanáším. Proto již od začátku kladu důraz na
kosmetickou přípravu pleti před líčením
a kosmetické poradenství. K tomu již
využívám velmi efektivní neinvazivní metodu
Galvanoterapii a další profesionální kosmetické
produkty. Nyní Vám s radostí mohu nabídnout
novou službu, a to luxusní masáž obličeje,
přesněji Manuální lifting obličeje, který
doslova navrací život pleti a úsměv na tváři.

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

íčkovou
se Soňou Kab

Hezký den,

VOLEJTE ZDARMA

- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

Manuální lifting obličeje

Y

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
Mail: nedroplast@nedroplast.cz

Co je Manuálni lifting obličeje?
Manuální lifting obličeje je nová revoluční
luxusní procedura pro omlazení obličeje
žen i můžů bez pomocí skalpelu. Přirozeným
způsobem dosahuje efektů plastické chirurgie
Je bezpečnou a naprosto spolehlivou metodou,
nahrazující aplikaci botulotoxinu nebo
chirurgický lifting a přináší tělu i mysli
pozitivní energii . Již po prvním ošetření
podstatně vyhladíte vrásky, zregenerujete
a napnete pleť a obličej klienta se doslova
rozzáří novou vitalitou.

BRZDOVÉ DESTIČKY FERODO
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY
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..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

Manuální lifting obličeje je zároveň velmi
jemná technika, šetrná k pokožce a doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní
pohody. Uvolněním svalů v obličeji a zlepšením
prokrvení kůže, dochází k regeneraci
vazivových a elastických struktur, k zrychlení
odvodu odpadních látek, metabolismu
a k úbytku podkožního tuku.

Vzhled a kvalita pleti se manuálním liftingem
zlepší natolik, že se často změní celkový
výraz obličeje. Strhané a unavené rysy zmizí
a klient odchází zcela s novou tváří.

HP OLEJOVÉ FILTRY
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY

PŘIPRAVTE SE

NA LÉTO
Výsledkem
této speciální techniky je tedy
nejen NA
prokazatelně
mladší a příjemnější
KOUPÁNÍ
vzhled, ale současně dochází i k odbourání
NAk ZÁBAVU
stresu,
obnově duševní harmonie,
spokojenosti a psychické svěžesti.

vazivových a elastických struktur, k zrychlení
odvodu odpadních látek, metabolismu
a k úbytku podkožního tuku.

Vzhled a kvalita pleti se manuálním liftingem
zlepší natolik, že se často změní celkový
výraz obličeje. Strhané a unavené rysy zmizí
a klient odchází zcela s novou tváří.
Výsledkem této speciální techniky je tedy
nejen prokazatelně mladší a příjemnější
vzhled, ale současně dochází i k odbourání
stresu, k obnově duševní harmonie,
spokojenosti a psychické svěžesti.

Tato technika je vhodná také při některých
poruchách prokrvení a promaštění pleti.
Certi�ikovaný kurz Manuální lifting obličeje
jsem absolvovala v Edu Spa College přímo pod
vedením zakladatele sestavy pro manuální
lifting obličeje v ČR, Roberta Al Arefa. Sestavil
ji na základě dlouholetého studia dané
problematiky, vlastní praxe, zkušeností z
anatomie a fyziologie na 1. lékařské fakultě
Karlovy University a inspirací ze zahraničí.
Daná metoda byla uznána lékaři z plastické
chirurgie za velmi efektivní a účinnou
regenerační techniku.
Při procedůrách používám anti-ageing čístící
pěnu, hydratační vodu s kyselinou hyaluronovou, bio arganový olej a omlazující aromaterapii s kaviárem, povzbuzující aromaterapii
s liftingovým
účinkem , vzácný
olej z granátového
jablka a další .
Také relaxační
hudbu a dobrou
náladu :-).
Dopřejte si být
krásná. Těším se
na Vás!

Soňa Kabíčková

Vizážistka & Luxusní péče o pleť
Tel.: 773 092 428
Možnost dárkových poukazů!

NA MONÍNEC...

Pilský rybník je vzdálený 3 minuty chůze od
areálu Monínec a nabízí sportovní vyžití v podobě
volejbalového a nohejbalového hřiště, dětské hřiště,
opalovací louku a vyhlídkové molo. Hlad a žízeň
zaženete přímo v kiosku na koupališti.

Tato technika je vhodná také při některých WWW.MONINEC.CZ
poruchách prokrvení a promaštění pleti.
Certi�ikovaný kurz Manuální lifting obličeje
jsem absolvovala v Edu Spa College přímo pod

20160316_inzerce_Infoinzert_98x31.indd
vedením zakladatele sestavy 1pro manuální

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

Veškeré kamenické a pomníkářské práce
- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky,
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma,
renovace a čištění starších hrobů

ENY POMNÍKŮ

Akční C

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

603 234 589

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz

30.03.16 9:31
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ji na základě dlouholetého studia dané
problematiky, vlastní praxe, zkušeností z
anatomie a fyziologie na 1. lékařské fakultě
Karlovy University a inspirací ze zahraničí.
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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VÝKON,
SNADNÝ
PROVOZ

JARNÍ
AKCE

Akční cena:

10 690 Kč
Běžná cena: 11 350

Kč

HUSQVARNA 536Li XP®
XP
Výkonná akumulátorová pila s vysokou rychlostí řetězu a vynikající
ergonomií. Cena bez akumulátoru a nabíječky.
■ Hmotnost bez řezné části a akumulátoru 2,6 kg, rychlost řetězu
max. 20 m/s, délka lišty: 14" / 35 cm.

Grafická agentura pro vás

Akční cena:

www.luciadesign.cz

9 550 Kč

Běžná cena: 10 150 Kč

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Vše od návrhu po realitu !
vizitky/bannery/plachty/webdesign/logotypy/časopisy/polepy/firemní identita

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU
Ojetá vozidla Citroën a Peugeot se zárukou
Autobazar s výkup vozidel všech značek
Autoservis vozidel všech značek
Čištění interiérů
Příprava a zajištění STK
Pneuservis

Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov
OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

HUSQVARNA 536LiRX
Akumulátorový křovinořez pro náročné úkoly. Tichý chod
a vynikající vyvážení. Cena bez akumulátoru a nabíječky.
■ Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství 3,8 kg, pracovní
nástroj strunová hlava, travní nůž.
Navštivte naši prodejnu:

Autorizovaný prodej a servis - Lebeda Josef
Vlasákova 222, Vlašim
Tel.: 602 653 117 www.lebedavlasim.cz
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 8. 6. 2016. Odpovědnost
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků,
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Kontakt : tel.731 414 811 , e-mail : automichalek@email.cz
Provozní doba : po-pá 8.30-17.00 so 9.00-12.00
Měsíčník INFO inzert vydává Lucie Bártová. Registrována MK ČR E 10272. Adresa redakce: Nad Přehradou 860, Sedlčany. IČ: 871 961 91 Příjem inzerce
na tel.:724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, www.infoinzert.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. Použití stejného grafického zpracování
inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele tohoto časopisu. Tiskne TRIA v.o.s Olbramovice. Uzávěrka na každý měsíc je 15. dne v předcházejícím měsíci.

