
Favore.pl > Katalog usług > Zdrowie i uroda > Kosmetyczne, fryzjerskie i pokrewne > Kosmetyka ciała i twarzy Więcej »

Znajdź usługę Miejscowość Województwo
 

Program Naturalnej Ochrony Zdrowia-Hygiaino Katowi [nr 206518]
Lokalizacja:  Katowice  
Więcej: etap wdrażania Krajowego Programu Naturalnej Ochrony Zdrowia w całym kraju

Zobacz inne oferty z tej kategorii  ·  Wystaw opinię  ·  Dodaj do ulubionych

Informacje

Cena Rabat 7% tylko dla klientów z Favore.pl

Usługodawca  katow7hg
 

E-mail: wyślij wiadomość
Telefon: 506992401
Dodatkowe: preferencje kontaktu

korespondencyjnego ( e-mail ) -
CV / zapytanie

Uwaga: podczas kontaktu z usługodawcą prosimy
powołać się na Favore.pl (otrzymasz rabat 7%)

Realizacja na miejscu, u klienta, zdalnie (na odległość)

Godziny poniedziałek-piątek:  10:00-18:00
sobota:  10:00-14:00

Więcej: preferowana korespondencja i ustalenia
spotkań ( google: hygiaino )

Płatności gotówka, przelew na konto, karta płatnicza,
karta kredytowa

Więcej: kontrakty konsumpcji interaktywnej
opłacane w różnych walutach UE/USA/PLN

Nie masz gotówki? Weź korzystny kredyt!

Galeria
Powiększ zdjęcie

Google : Nieżywi lekarze nie kłamią

Zobacz także

Inne oferty z tej kategorii

Oferty z miejscowości 

Inne oferty usługodawcy 
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Dźwignia finansowa 1:20. Dostęp
do 31 światowych giełd!
pl.saxobank.com

Zrób sobie krótką przerwę!
Zagraj i wygraj atrakcyjne
nagrody Leitz =>
www.esselte.pl

Opis

Oferowany pakiet stanowi alternatywę dla zbiorowego abonamentu medycznego
w zakresie realnej profilaktyki w oparciu o konsumpcję interaktywną. Bazując na
niepodważalnych rezultatach zdrowotnych milionów ludzi oraz wiedzy i zapleczu
środowiska naukowego z uznaniem światowym,wypełniamy istniejącą lukę na
rynku krajowym w specjalizacji naturalnych programów zdrowotnych.
Profilaktyka interaktywna z inicjatywy Hygiaino Group jest dotychczas jedynym
elementem indywidualnej ochrony zdrowia w połączeniu z możliwością
osiągnięcia stałego dochodu. Dzięki potencjałowi reprezentowanych firm nasza
oferta pakietowa obejmuje dobrowolnie w systemie niezależnym ustawowo całe
społeczeństwo bez względu na narzucone przymusowo schematy
dofinansowania przemysłu chorobowego. W konsekwencji dążymy do zmiany
tendencji wzrastających wskażników zachorowalności i umieralności śledzonych
statystyką PZH i skrzętnie ukrywanych przed społeczeństwem jako dowód
dotychczasowej działalności służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego.
Wszelkie pytania należy kierować przez portal ogłoszeniowy w danym mieście
wojewódzkim ( szukaj w google: Hygiaino ).

Zadaj pytanie ·  Rezerwuj termin ·  Wystaw opinię  ·  Zobacz podobne oferty

Kontrakty na różnice Długo pracujesz?

Reklamy BusinessClick

Rabaty
Nazwa Przy zamówieniu Wartość rabatu

Powołaj się na Favore.pl, otrzymasz rabat! Tylko dla klientów
z Favore.pl 7%

Zobacz także

CBD etaty w Hygiaino Group / Polska / Katowice / [nr 194724]
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O nas  Bezpieczeństwo  Reklama  Praca  Program partnerski  Dla webmasterów  Archiwum  Tagi

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu
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