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Przeglądaj ogłoszenia Dodaj ogłoszenie Moje Gumtree Forum Pomoc

powiększ obraz

wszystkie ogłoszenia Warszawa szukaj Warszawa zmień

Gratulacje, otrzymaliśmy Twoje ogłoszenie. Zanim Twoje ogłoszenie będzie widoczne w serwisie, może upłynąć 24 godz.
Edytuj ogłoszenie

 

Podziel się tym ogłoszeniem na Facebook'u

Podziel się tym ogłoszeniem na Twitterze

Prześlij znajomym i rodzinie

Warszawa > Warszawa > Praca > pielęgnacja / uroda > Nr referencyjny ogłoszenia
219848104

Porady na temat bezpieczeństwa:
Gumtree nie oferuje żadnych programów ochrony

użytkownika i nigdy nie pośredniczy w transakcjach
pomiędzy sprzedającym i kupującym.

NIGDY nie wysyłaj pieniędzy transferem pieniężnym!
Handluj twarzą w twarz i wystrzegaj się zagranicznych

ofert i ogłoszeniodawców!
Zobacz: Pozostań Ostrożnym

    Colway24 & Hygiaino24 Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 27/07/2010

Miejsce Warszawa
Warszawa

Ogłaszane przez Osoba prywatna

Rodzaj pracy Kontrakt / Freelance

Rodzaj umowy Inne

Praca bezpośrednio powiązana z
branżą Wellness i specjalnością
dowolnie wybraną w obrębie
pielęgnacji/urody .  Zapraszamy do
współpracy zarówno już czynne lub
planowane placówki typu zakład
fryzjerski, kosmetyczny, gabinety
masażu i odnowy biologicznej lub
kształtowania sylwetki.
Współpracujemy również z kadrą i
ośrodkami medycznymi
specjalizującymi się w rehabilitacji
itp. Bazując na własnym zapleczu
medycznym poprzez dostęp
kontraktowy udostępniamy realne
możliwości zabezpieczenia
profilaktycznego oraz leczenia
schorzeń wyłącznie medycyną
naturalną. Obecne trendy światowe
wdrażania metod
niekonwencjonalnych w postaci
tworzonych w klinikach działów
medycyny naturalnej, skłaniają do
naśladowania. Z inicjatywy Hygiaino
Group wdrażamy Krajowy Program
Naturalnej Ochrony Zdrowia.
Całościowo system opiera się na
profilaktyce indywidualnej z
interaktywnym oddziaływaniem w
zakresie medycyny oraz refundacji
wewnętrznej. Więcej informacji
można uzyskać np. w Google:
hygiaino24 ( lub: Colway24 ) z
uwzględnieniem istotnych aspektów
funkcjonowania firm powiązanych i
systemu płacowego. 

Podziel się : 

Linki sponsorowane

Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Zobacz inne anonse ogłoszeniodawcy

Wyślij e-mail do ogłoszeniodawcy

Dodaj załącznik:

Maksymalnie do 1 MB

Nie możesz odczytać kodu?
Odsłuchaj kod

Kod weryfikacyjny

 Wyślij mi kopię e-maila

wyślij e-mail

Klikając na „Wyślij”, wyrażasz zgodę na nasze Zasady
korzystania i Politykę prywatności. Twoja wiadomość
zostanie wysłana do ogłoszeniodawcy i nie będzie
pokazana publicznie.

ANTYSPAM: Proszę o nieprzysyłanie mi ofert o
charakterze komercyjnym ani zapytań o możliwość
przesyłania takich informacji

Ostrzeżenie o zachowaniu bezpieczeństwa:
Uchroń się przed oszustwem poprzez bezpośrednie
spotkanie ze sprzedającym w celu zapłaty za
przedmiot. Gumtree nie oferuje żadnych programów
ochrony kupującego lub ochrony płatności.
Zobacz dział „Pozostań bezpiecznym” | Forum
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Koszenie trawy -791474152
Prace ogrodnicze, koszenie trawy Wycinka drzew, krzaków, sprzątanie
www.meraclean.pl

Wolne Ładunki i Pojazdy

Trans - Giełda Transportowa 900 tys. zleceń miesięcznie !
www.trans.eu

Anteny dla Wi-Fi 2,4 GHz

Gotowe zestawy do internetu na USB Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, GSM, UMTS, HSPA+
www.yagi.pl

Oferty Internet Mobilny

Internet Wszędzie Tam Gdzie Ty. Za Jedyne 19zł/miesiąc. Sprawdź !
www.aster.pl

Transport, bagażówka
Warszawa, okolice, kraj. Tanio, solidnie. 0-603-074-360
www.jpprzeprowadzki.yoyo.pl
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Śledź nas na Twitterze

  

Colway24 & Hygiaino24 - Praca Fryzjerki Kosmetyczki Manicure - Gu... http://warszawa.gumtree.pl/c-ViewAd?AdId=219848104&MessageId...

2 z 2 2010-07-26 21:32


