
Aktuální nabídka
vozidel Hyundai

Podrobné informace o vozech jsou
na www.hyundai-nubocar.cz,
vozy bez čekání, skladové vozy.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-
i30 kombi 1,4iTrikolor Plus  95.890,-     258.000,-
ix35 CRDi 1,7 4x2                100.000,-    479.990,-

vozidel Hyundai
Nová i30 již v prodeji
od 289 990,-

Zveme Vás na předváděcí jízdu!

 
 (Vrážská 1534, Praha 5 – Radotín, hned vedle vlakového nádraží) 

	!!!!		NEKALÉ		PRAKTIKY		NEVEDEME	!!!!	
N a b í z í m e 

oblečení a obuv pro turistiku, sport a volný čas, vybavení pro turistiku, kempování a stanování 
funkční prádlo i pro děti do zimy i tepla 

! ! ! ! NOVĚ  JSME PRO  VÁS  PŘIPRAVILI ! ! ! ! 
- BAZÁREK 

Je možno dát do komisního prodeje funkční prádlo po Vašich malých ratolestech 
                                                         - POTŘEBY PRO MYSLIVCE A RYBÁŘE 

(prádlo, ponožky, batohy a časem i více) 
Více informací v naší prodejně nebo na na nových internetových stránkách kde najdete aktuality 

www.turisticky-matros.cz 

TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠTĚVU 

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

byt, dům, chalupa, kancelář
Elektroinstalace:

servis, nové vedení, výměna jističů,
výměna světel, výměna zásuvek, 

vypínačů atd...
Drobné domácí práce

Zámečnické a instalatérské práce
Odvoz až šesti osob (třeba na letiště)
Pomoc při stěhování, vyklízení… 

Malování pokojů,
práce na zahradě…

tel: 737 555 667
e-mail: hodinovymanzel73@seznam.cz

dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmuZajištění HD příjmuZajištění HD příjmu

Skylink, CS LinkSkylink, CS Link

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENYHORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, K Vejvoďáku 1359 
tel.: +420 775 233 220 a +420 251 010 779      Více informací naleznete na našem webu www.he-wa.cz

Rádi bychom vám blíže představili přístroj, kterým je vybaveno 
naše estetické centrum He-Wa na Zbraslavi.

Zkratka LPG jsou iniciály francouzského autora a zakladatele Louise Paula Guitaye.
(Pozor, nedodáváme plyn pro pohon automobilů)

V čem je jeho jedinečnost?
Přístroj LPG nabízí neinvazivní techniku pro intenzivní buněčnou aktivaci a stimulaci, tzv. Endermolift, což je tech-

nologie proti stárnutí pokožky. Stimuluje přirozené omlazení buněk (fibroblastů) a zpevňuje jemnou pokožku obličeje, 
krku a dekoltu. 

Mechanickou masáží v pokožce se aktivuje tvorba kolagenu a elastinu. Dochází ke zpevnění kontur obličeje, vrásky 
se zjemní a vaše tvář se celkově rozjasní. Tato metoda umožňuje zmírnit kruhy a otoky kolem očí. Je dokonalým 
specialistou na anti- aging.

Přestože cvičíte a jíte zdravě, postupně může docházet k ukládání tuků v problematických partiích těla, vzniku 
celulitidy a nedokonalostí postavy.

Přístroj LPG nabízí aktivaci biochemické reakce procesu spalování tuků, tzv. Lipomassage, což je mechanická 
stimulace buněk, která napomáhá zeštíhlit a vytvarovat tělo tam, kde zrovna potřebujete. Princip ošetření spočívá 
v podtlaku a rolování válečků. Masážní hlavice nasaje pokožku a rolující válečky velice příjemným a šetrným pohybem 
masírují vytvořenou kožní řasu. Typ ošetření závisí na domluvě s klientem a na dané problematice. Můžete využít jak 
zkrášlující, tak ale i pouze relaxační programy.

Z estetických programů je to například:
- odstraňování celulitidy    - oční lifting - vyhlazení očních vrásek, uvolnění nateklých očí 
- zeštíhlení                  a potlačení tmavých kruhů pod očima  
- ošetření jizev     - zhutnění pleti a zjemnění vrásek
- zpevnění bříška po porodu   - zpevnění kontur obličeje 
- rozjasnění pleti     - oživení okysličením unavenou a mdlou pleť (stres, kouření)

Ze sportovních programů:   Z relaxačních programů:
- vyrýsování svalů      - celková relaxace
- zahřátí svalů před tréninkem    - program pro unavené nohy
- rekonvalescence, strečink

Navštivte naše centrum vybavené LPG Systems, které je v Praze již několikáté a vyzkoušejte některou z nabízených
a osvědčených ošetření.
Těšíme se na vás.


