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Îți dorești să începi primăvara cu vitalitate, energie și
putere de muncă din plin? Există un secret prin care îți poti
reface organismul, evitând astenia, senzația de oboseală și
lipsa de concentrare specifice trecerii către sezonul de
primăvară.
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Săptămâna Wellness Biotta este un
pachet compact și natural de
purificare, dezvoltat în colaborare
cu dieteticieni calificați. Combinația
optimă dintre sucurile de fructe și
legume
ecologice
asigură
alimentarea
oraganismului
cu
vitamine, minerale și nutrienți
esențiali
de-a
lungul
întregii
săptămâni de refacere.

Săptămâna Wellness Biotta este, de
mai bine de 20 de ani, regimul de detoxifiere numărul 1 bazat pe
sucuri, din Elveția. Cu ajutorul a 11 sucuri din fructe și legume,
organismul tău este revitalizat și vei experimenta un nou sentiment de
lejeritate. Pachetul include și semințe de in ecologice, dar și ceai
ecologic din plante, creat special pentru această cură. Broșura conține
un ghid săptămânal detaliat și răspunsuri la cele mai frecvente
întrebări.
Motivele pentru a urma regimul Săptămâna Wellness Biotta diferă
pentru fiecare persoană – poate fi pur și simplu o săptămână de
refacere și relaxare sau poate reprezenta trecerea către un stil de viață
nou!
Iată cum poți intra în posesia pachetului Săptămâna de Wellness
Biotta:
Trimite un e-mail la concurs@cariereonline.ro până la data de 22
martie 2015 (inclusiv), cu Subiectul: Concurs Săptămâna Wellness
Biotta, în care ne comunici numele și prenumele tău.
Concursul se desfașoară în perioada 15 - 22 martie 2015.
Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți în data de luni, 23
martie 2015 și va fi anunțat pe www.cariereonline.ro și pe pagina
de Facebook a site-ului nostru.
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Fiecare Generație cu jucăria ei!...sau nu

După ce vezi atâția
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imaginație încep să
prindă viață și la noi.
Tot mai mulți tineri
sunt atrași de
enigmele care le pun
la grea încercare
inteligența, mai ales
când...
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nemțește și
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Penny Market, parte
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absolvit cel puțin 10
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Ești dependent
de
smartphone-ul
tău. Iată...
În fiecare zi apar noi
inovații în tehnologie
pe care le absorbim
mai repede decât
orice altă informație.
Dezvoltarea
permanentă a
modelelor de
smartphone sunt un
exemplu. Mai mult,...
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Trimite
Ne dorim ca toate comentariile care au loc pe portalul Cariere sa fie inteligente si
interesante. Pentru a ne asigura ca scrieti la obiect, toate mesajele vor fi citite de
catre editorii nostri si ar putea fi editate ca sa intruneasca criteriile noastre de
claritate, lungime, si relevanta.
Noi cerem sa se respecte urmatoarele.
1. Fara anunturi de vanzare de produse sau servicii. Haideti sa mentinem aceasta
zona ad-free.
2. Fara atacuri la persoana. In aceste conversatii dezbatem si criticam idei, nu pe
oamenii din spatele lor.
3. Fara postari multimedia. Sunteti liberi sa le mentionati dar nu incercati sa le
postati aici.
Toate textele devin proprietatea Cariere in urma publicarii dar editorii nu se fac
raspunzatori pentru opiniile pe care le vehiculeaza autorii lor.
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