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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri

www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650
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Debrecen nagy múltú bútoripari gyára
FAIPARI GÉPMUNKÁS,

SEGÉDMUNKÁS, TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe munkatársakat keres

azonnali kezdéssel!
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.
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Vállalom 
Kft-k Bt-k, egyéni

vállalkozók, családi 
gazdálkodók, őstermelők 
teljes körű ügyintézését 

(adó, TB, vám), 
több mint 10 éves 

tapasztalattal.
Tel: 06706271671

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.
Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!
• Boltvezető

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr

Érettségizettek számára 
biztonságszervező-és 

magánnyomozó szakot 
indítunk!

• Aranykalászos gazda
OKJ-s tanfolyamaink

indulnak Hajdúnánáson.
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Várjuk 
jelentkezésüket!

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780 50

90
72

Forgalmazás, 
javítás, 

beszerelés,
 bontás, 

helyreállítás

KIS ISTVÁN
Balmazújváros
Táncsics M. u. 49.
06-70/639-8258

Kibővült termék kínálat
Széleskörű szolgáltatások

Kedvező árak-Kedvező feltételek

Redőnyök,  Reluxák, 
szúnyoghálók …

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
többféle  árkategóriában!

Ujhelyi István őstermelő keres

Debrecen-Józsai telephelyre

TRAKTOROST
Szántóföldi munkák, John Deere traktorok,

teljes munkaidő.

Jelentkezni lehet: 30/953-2954

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!

KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres

30

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!
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Balmazújváros:
Kossuth tér 1.

Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394
balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18.

Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677
hajdunanas@okula-optika.hu

A HB Műszaki Ipari Kft. 
rajzról olvasni tudó, önálló 
munkavégzésre alkalmas 
munkavállalókat keres

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ
munkakör betöltésére. Pályakez-

dők jelentkezését is várjuk.

Érd.: 0620/315 8809
Email: hbmuszaki@hbmuszaki.hu
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szülinapot 
és névnapot!
Boldog

szülinapot 
és névnapot!
Boldog

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 1 fő

GÉPI FEJŐS
munkatársat keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-30/501-1922 
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúszoboszlói 
telephelyére munkatársat keres 

AGRÁRMÉRNÖK/
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK 

munkakörbe. 
Tel:06-70/7700-847
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi sertés-

telepére 1 fő HIZLALÁSVEZETŐ, 

1 FŐ KARBANTARTÓ munkatársat 
keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-70/5060-646 
e-mail:allas@formula-gp.hu
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www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, 
Hajdúdorogon, és Balmazújvároson

kéthetente pénteken.
Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-
lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-
lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Hirdetésfelvevő Hely:

• Élelmiszerbolt
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

Apró
É p í t É s i  t e l e k

Vállalkozásra és építkezésre alkal-
mas 1495nm-es, átminősített kert 
eladó Debrecen-Méhészkertben. 
A telek két utcára nyílik, 80m-es 
vaskerítéssel körbekerített, mind-
két utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-
lik. Víz, villany van, gáz az utcában. 
Beállt gyümölcsös, buszjárat van. 
Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

F ö l d ,  k e r t

4,1 ha szántóföld Polgár kül-
területén  ELADÓ! Érd: 06-30-
226-5402

GÉp, szerszám, term. eszk

mtz traktorok kiváltására alkal-
mas új HATTAT traktorok 50-110 
LE kategóriában készletről eladók. 
Használt traktor beszámítás, finan-
szírozás helyben megoldható. Új 
MTZ-320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, 
MTZ-892.2 traktorok vizsgáztatva 
rendelhetők. Tel: 30/349-8133 
Farkasagro Plusz Kft.

J á r m ű

elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

J á r m ű k e r e s É s

Autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 0630/219-2182

Autófelvásárlás! Személy és 
teherautókat vásárolok 3.5t-ig! 
Bármilyen érdekel!  0630/231-
7750

AUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069
készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-9134012
régi motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa..stb. Tel.: 06-20/572-
5142
simson-t keresek megvételre típus-
tól, állapottól függetlenül.Papír nél-
küli ETZ és MZ is érdekel.Tel.:06-
30/506-5412

á l l A t

Farm napos előnevelt csibe oltva. 
Jegyeztethető Szőllősi csibe Tépe. 
Érd.:06-20/317-1048

tYÚk -KACSAVÁSÁR! Földön nevelt, 
NEM ketreces, gyönyörű tollas, 
14-hónapos tyúk 690 Ft/db, 20db-
ra +2db AJÁNDÉK. Magyar, hápo-
gós, 3-4kg-os kacsa 1790 Ft/db. 
Csak ellenőrzött, tenyészetkód-
dal rendelkező helyről rendeljen. 
INGYENES szállítás. 06-70/776-
3007

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvá-
sár 1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép 
tollasak 600 Ft/db. INGYENES 
házhoz szállítás! Tel.: 30/171-
6635.

N ö V É N Y

egyéves gyümölcsfa csemete eladó 
800 és 1.000 Ft-ért. 06/20/435-
9231

200 db nagybálás szé-
na eladó Hajdúdorogon. Érd.: 
+36702555663

e G Y É b  k e r e s É s

bicskákat-késeket vásárol-
nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 
Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-
30/979-9529

dunnát,hagyatéki tollat veszek.
Hívásra megyek.Hétvégén 
is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-
468,06-30/356-4569

s z o l G á l t A t á s t  k í N á l

ápolási osztály megkezdte a beteg-
ápolást. Betegek fogadása jelent-
kezés sorrendjében. 06-30/965-
1238
bőrruházat, irhakabát készítés,tiszt
ítás,festés,javítás,átalakítás,bőrkiké
szítés.Facebook:alexleather.Te.:06-
30/908-1941
Csempe, járólap lerakását, fürdő-
szobák teljes körű felújítását, víz 
szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-
lalom. Pontos, megbízható, precíz 
munka! Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújítás, 
kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-
6289

kőművesmester vállal minden-
nemű festő, kőműves munkála-
tokat, továbbá vizes, salétromos 
falak felújítását anyaggal A-Z-ig. 
06-30/932-6850

kUJbUs ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KA! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalag-
függöny, roletta, napellenző 
gyártása, szervizelése javítása. 
52/389-953, 06-30/465-0828

Kár lenne vitatni, hogy  ■
szükségünk van vitamin-
pótlásra. Ellenkező eset-
ben megjelennek a hi-
ánytünetek, mint például 
a fáradékonyság, hajhul-
lás, a legyengült szerve-
zet pedig kevésbé áll el-
len a vírustámadások-
nak. Ne essünk azonban 
abba a hibába, hogy mi 
akarjuk eldönteni, mire is 
van szükségünk.

Az utóbbi években szinte 
trendi lett habzsolni a különféle 
v itamintartalmú étrend-
kiegészítőket, mindenféle 
orvosi ajánlás nélkül annak 
érdekében, hogy mesterséges 
módon készítsük fel vé de-
kező rend sze rün ket a hideg 
hónapokra. Tesszük ezt annak 
ellenére, hogy a háziorvos, a 
szakorvos, de még a dietetikus 
is arra int, más módja is 
van az immunrendszer 
felkészítésének. Egybehangzó 
vélemény, hogy az egészséges 
táplálkozás sokkal jobb 
forrása a vitaminoknak, 
ásványi anyagoknak, mint 
a táplálék-kiegészítők; a 
tápanyagok kölcsönhatása 
olyan előnyökkel járhat, amit a 

kiegészítők nem tudnak pótolni.

Depresszió ellen 
D-vitamin

Télen kifejezetten szüksége 
van a szervezetünknek 
néhány vitaminfajtára. Egyik 
ilyen a D-vitamin, amellyel 
kapcsolatban nemrég mutatták 
ki, hogy szerepet játszik 
a depresszió tüneteinek 
kialakulásában. Egy egyetemi 
kísérletben azt mutatták 
ki, hogy minél alacsonyabb 
valakiben a D-v itamin 
szintje, annál nagyobb a 
valószínűsége a depressziós 
tünetek kialakulásának. És ha 
már a hangulatszabályozásnál 
tartunk, a magnézium is 

kiváló erre a célra, ugyanis 
nagy szerepe van a szerotonin 
termelése és működése 
szempontjából. Kutatások azt is 
kimutatták, hogy a népesség 80 
százaléka magnéziumhiányban 
szenved. Nem árt tehát erre 
odafi gyelni.

A vitamin legjobb forrásai a 
zöldleveles zöldségek, illetve 
a nyers mandula. A dietetikus 
azonban más ötletet is ad: 
a D-vitamin szükségletünk 
egy részét a szabad levegőn 
tartózkodva tudjuk biztosítani, 
mert annak ellenére, hogy nem 
érezzük a nap erejét, mégis 
feltölti a szervezetet.

Multivitaminok:van, 
amikor hasznos

Rosszul tesszük, ha a multi-
vitaminok szedésétől is azt 
várjuk el, hogy segítenek 
m e g e l ő z n i  b i z o n y o s 
betegségeket, mint például a 
szívbetegségeket. Egyelőre 
nincs elegendő bizonyíték sem 
az alkalmazása mellett, sem 
ellene. Tanulmányokat persze 
találunk mindkét eshetőségre: 
olyat, amely jótékony hatást 
mutat ki, de olyat is, amely 
kifejezetten károsnak kiálltja 
ki a multivitaminokat. Ezek 

között a vitaminok között 
találhatók olyanok is, amelyek 
egyértelműen védenek bizonyos 
betegségekkel szemben, ilyen 
például a folsav, amely bizonyos 
születési rendellenességek ellen 
hatásos.

Szintén divatos és sokat 
emlegetett az echinacea, az 
észak-amerikai indiánok 
kedvelt gyógynövénye. Sokan 
feltételezik, hogy segít felvenni a 
harcot a náthával szemben. Ám 
ez esetben is igaz, hogy a növény 
kivonatának alkalmazása a 
vírusfertőzés előtt vagy után 

semmilyen hatással nem 
volt a fertőzés arányára vagy 
a tünetek súlyosságára 437 
megfi gyelt kísérleti alanynál, 
akik véletlenszerűen kapták a 
szert és placebót.

Összegzésképpen, ha 
mindenáron szedni akarunk 
valamit a téli hónapokban, 
lehetőleg válasszunk ki 
egy terméket, kérjük ki 
háziorvosounk tanácsát, de 
a legjobb, ha a természetes 
bevitel mellett maradunk, 
kiegyensúlyozott táplálkozással, 
illetve sok mozgással.

Több vitaminra van szükségünk télen?
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Értékesítőink 
segítenek! 

Forduljon bizalommal hozzájuk.

marosvölgyi marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

kuszkó-sipos ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését  újságunkban KIEMELÉSSEL!
Tűnjön ki a tömegből Sárga háttér   Negatív   Fekete keret   Piros keret    

500 Ft/alkalom

pAlAtetŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémények felújí-
tása. 06-20/911-1717

á l l á s

A Nagyhegyes Hús Kft. keres 
takarítót, ládamosót, illetve 
segédmunkásokat. Munkavég-
zés helye: Hajdúszoboszló Érd: 
30/626-2045

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners)

Autószerelőt és autóelektromost 
keresek teherautó javításhoz. 
06-20/958-4387 Teher-Szerviz 
Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környé-
ki) autóipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

szennyvízcsatorna hálózat kiépíté-
sében jártas csőhálózat szerelőket 
és gépkezelőket keresünk kombi, 
valamint gumikerekes forgókotró-
gépekre. Érd: 16óráig 52/370-589 
16óra után 30/207-4320 Berló 
2001 Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fi zetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fi ze-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint: vég-
zettség nélküli, gyakorlattal ren-
delkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, 
présgépkezelőt és epoxi kabi-
nost kiemelt bérezéssel. Szállást, 
utazást biztosítunk. Érdeklődni 
8-16 óra között: 06-70/940-25-
62 -JOBmotive Kft

szennyvízcsatorna hálózat kiépíté-
sében jártas csőhálózat szerelőket 
és gépkezelőket keresünk kombi, 
valamint gumikerekes forgókotró-
gépekre. Érd: 16óráig 52/370-589 
16óra után 30/207-4320 Berló 
2001 Kft.

technológia szereléshez kere-
sünk munkatársakat B. kategó-
riás jogosítvánnyal és szerelési 
tapasztalattal Agrotech-Komfort 
Kft. Érd.: 30/219-2823, info@
agrotk.hu

Villanyszerelőket keresünk B 
kategóriás jogosítvánnyal és sze-
relési tapasztalattal. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-2823, 
info@agrotk.hu

o k t A t á s t  V á l l A l

Aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-
munka-, Emelőgép kezelő tanfo-
lyamokat indítunk Tel: 30/2283281 
E001083/2015/A008, A004, A022, 
A012, A011

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, -nevelő képzés 
indul februárban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335. 
E.sz.: 000850/2014

A hosszú hideg tél után ki ne  ■
vágyna arra, hogy a vastag pulóve-
rektől és a csizmától megszaba-
dulva kiélvezze a tavasz első nap-
sugarait. Gyakran még a vékony 
átmeneti kabátunkat sem vesszük 
fel, néhány nap múlva azonban je-
lentkeznek a már jól ismert megfá-
zásos tünetek: torokfájás, köhö-
gés, rossz közérzet, tüsszögés, pe-
dig csak egy kis odafigyelésre van 
szükség ahhoz, hogy elkerüljük a 
tavaszi megfázást és felhőtlenül 
élvezhessük a jó idő beköszöntét..

Ahogy beköszönt a jó idő, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ledobjuk a kabátot, és csupán egy 
pulóvert vagy egy vékony inget 
viseljünk. A szikrázó napsugarak 
megtévesztenek minket, mely a 
hőérzetünket is becsapja: nem 
vesszük fi gyelembe a hőmérsékleti 
viszonyokat és a hűvös szellőt, amely 
könnyen megfázáshoz vezethet. Ha 
odafi gyelünk, és betartunk néhány 
szabályt, elkerülhetjük, hogy a 
megfázás beárnyékolja a tavaszi 
napsugaras hétköznapokat”

Szeszélyes időjárás ellen 
réteges öltözködés

Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tudhatjuk, 
mire is számíthatunk aznap: reggel 
még hűvös az idő, de délutánra 
felemelkedik a hőmérséklet. 
Akármikor elkaphat minket egy 
kisebb zápor, és estére annyira 
lehűl a hőmérséklet, hogy azt 
hinnénk, újra a tél közeleg. Így 
elég nehéz eltalálni a megfelelő 
öltözéket. Ahhoz, hogy elkerüljük a 
megfázást öltözzünk az  évszaknak 
megfelelően, rétegesen, és mindig 
legyen náluk egy kardigán vagy 
egy pulóver arra az esetre, ha 
hűvösebbre fordulna az idő. Nem 

szükséges azonban a túlzottan 
vastag ruhadarabok viselése, 
hiszen az sem jó, ha megizzadunk. 
Az ablakon beszűrődő napsugarak 
olykor csalóka képet adnak a kinti 
hőmérsékletről. Előfordulhat, hogy 
a szabadban jóval hűvösebb van, 
mint bent, így ha az irodán kívül 
van elintézni valónk, mindenképp 
vegyünk magunkra valamit.

A sportolás fél egészség

Rendszeres sportolással is 
fokozhatjuk állóképességünket. A 
jó idő beköszöntével az edzőtermek 
helyett inkább a természetben 
sportoljunk, vagy szervezzünk a 
közelgő hétvégére nagyobb túrákat!. 
Ha a kirándulás alatt megállunk 
vagy az izgalmas mérkőzés 
közepén megpihenünk, mindig 
vegyünk fel egy pulóvert vagy egy 
dzsekit, hiszen kimelegedve és 
izzadtan könnyebben megfázatunk. 
Gyermekünk fi gyelmét is hívjuk fel 
erre és törekedjük rá, hogy ebben 
az időszakban nála is legyen plusz 
pulóver vagy esőkabát.

Az erős immunrendszer 
ellenáll a támadásoknak

I m m u n r e n d s z e r ü n k e t 
folyamatosan erősítsük vitaminokkal 
is, hogy ellenállóvá váljunk a 
betegségekkel szemben. Részesítsük 
előnyben a friss zöldségeket és 
gyümölcsöket, ám ha télen erre 
nincs lehetőségünk, kiegészítésként 
szedjünk vitaminkészítményeket. 
Ha ezt a néhány dolgot betartjuk, a 
tavasz minden percét kiélvezhetjük 
és elkerülhetjük, hogy a megfázás 
ágynak döntsön minket. Figyeljünk 
oda a folyadék bevitel mennyiségére, 
nem elég hangsúlyozni a napi 2-3 l 
folyadék bevitel szükségességét.

A ravasz tavasz!

www.szuperinfo.hu
Minden héten

online is megtekintheti 
újságunkat!

Műanyag nyílászáró-
gyártó cég
gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres 
debreceni telephelyre 
műhely- és beépítőmunkára.

Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com
vagy telefonon: +36 30 269 31 30 
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Bono sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
129.900 Ft-ról
89.900 Ft

Houston sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
214.900 Ft-ról
119.900 Ft

Gina sarok
ágyazható, 

ágyneműtartós
269.900 Ft-ról

144.900 Ft

Summer 
kanapé
89.900 Ft-ról
54.900 Ft

rok

rtós

Ft

Houston sarokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ágyazható,
ágyneműtartós

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL! Az akció 2019. 02.22- 02.28. illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

ÓRIÁSI ÉV ELEJI KÉSZLET KISÖPRÉS!

Olívia Big sarok
ágyazható, dupla 
ágyneműtartós
 299.900 Ft-ról 
239.900 Ft

Delia sarok 
ágyazható, 

ágyneműtartós
369.900 Ft-ról

229.900 Ft

Orion sarok
ágyazható
469.900 Ft-ról
229.900 Ft
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ABLAKFRONTABLAKFRONT

Redőnyök, rovarhálók, harmóni-

ka ajtók, beltéri ajtók, szalagfüg-

gönyök, reluxák, napellenzők, 

roletták. Téli kertek beépítése. 

Helyszíni felmérés és árajánlat 

INGYENES. Igényes beépítés, 

SZAKSZERŰ szervízháttér


