REKLAAM

16 Sakala

OÜ MATSI KATUS

Ostame
hakkimiseks
võsa
ja
raidmeid
+372 528 5800
andrus@reinpaul.ee

• Katuste ning vihmaveesüsteemide paigaldus
• Fassaadi-, sise- ja
üldehitustööd
• Liiteplekkide ja katuseluukide valmistamine

Info telefonil
5691 8534

Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)
korraldab

25. oktoobril kell 11–13
Viljandis Rajaleidja keskuses (Kauba 12) töötoa

"PERELEPITUS:
KELLELE JA MILLEKS?"
Läbiviija perelepitaja, koolitaja ja eripedagoog
Liivia Vacht (Eesti Lepitajate Ühing)
Vajalik end eelnevalt kirja panna! Lisainfo kodulehel www.vatek.ee.
Osalus tasuta, töötoa läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Eesti keskkonnateenused AS võtab tööle

HOOLDUSAUTO JUHI ja
HOOLDUSTRAKTORI JUHI.
Kandidaadilt eeldame C- või T-kat juhiluba.
Info tel 5330 6985, viljandi@keskkonnateenused.ee

21. oktoober 2017

TEEME KÕIKI ELEKTRITÖID
Kui teil on probleeme elektriga, siis leiame sellele
lahenduse, omame selleks kõiki lube ja pädevusi.
TULE PROGRAMMI LIFE TUTVUSTAVALE
INFOPÄEVALE!
LIFE programm on Euroopa Komisjoni
toetusskeem, millega rahastatakse
keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa
Liidus juba 25 aastat.
Perioodil 2014–2020 on programmi
eelarve 3,46 mld eurot.
LIFE programmi infopäev:
1. novembril kell 13.00–15.00
(Hotell Centrum, Viljandi, Tallinna 24)

MATERJALID MEIE KAUDU SOODSA HINNAGA
Meilt on võimalik osta erinevaid elektrimaterjale
soodsa hinnaga. Aitame ka elektrimaterjalide valimisel
ja kohaletoomisel.
ELEKTRITÖÖD
ELEKTRIPROJEKTID
ELEKTRIPAIGALDISTE HOOLDUS
KÄIDUKONTROLL
AVARIITÖÖD
www.teet.ee
Ringtee 1, Põltsamaa, Jõgevamaa 48106 | Tel 502 4974

Toetatavad valdkonnad:
• Keskkond ja ressursitõhusus
• Loodus ja bioloogiline mitmekesisus
• Keskkonnaalane juhtimine ja teave
• Kliimamuutuste leevendamine
• Kliimamuutustega kohanemine
• Kliimaalane juhtimine ja teave
Infopäeval antakse ülevaade toetatavatest
valdkondadest, tutvustatakse programmiga seotud võimalusi ning selgitatakse
taotlemise tingimusi.
Infopäeval osalemiseks on vajalik end
eelnevalt kirja panna!

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid

Rohkem infot programmi ja infopäeva
kohta leiab kodulehelt life.envir.ee.

Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com
www. metsaforest.com/ee

LASTEHOMMIK

FLEXISEQ®
leevendab valu
ja taastab liigese
liikuvuse!

Viljandi Rahva Raamatus
Pühapäeval, 22. oktoobril kell 12:00

Endine iluuisutaja,
praegune
iluuisutreener
ANNA LEVANDI

FLEXISEQ®
•
•
•
•

“Määrib” ja kaitseb liigeseid
Leevendab valu ja toetab liigeste elastsust
Ohutu, ei põhjusta süsteemseid kõrvaltoimeid
Tõhusus on kontrollitud kliiniliste uuringutega*
*Allikas: Kneer W. Et al J Pain Res 2013; 6:743-7

ANNA LEVANDI
SOOVITAB!

Loeme ja vaatame
Ilmar Tomuski raamatut
„Isamoodi unejutud“
Lisaks saab Carameli kohvikust
maitsvaid prantsuse pannkooke.
Osalejate vahel loosime välja üllatuse!

Kõik
lasteraamatud
on samal päeval

-10%

FLEXISEQ® on
Sequessome™-i vesiikuliteks
nimetatavaid nanoosakesi
sisaldav liigesegeel.
Nanostruktuursed
mikrokapslid tungivad läbi
naha ja ühilduvad vahetult
kõhre pinnaga, vähendades
liigesepindade hõõrdumist,
leevendades valu ja
parandades liigesevõiet.
Geeli kasutamine on ohutu,
kuna koostises ei ole
farmatseutiliselt aktiivseid
aineid, mis erinevate ravimite
koosmõjul probleeme
tekitaksid. 2-4 päeva pärast
geeli kasutamist aitab toime
vähendada valu ja liigese
jäikust. Pikemaajalise
kasutamise järel parandab
geel kõhre seisundit ja
leevendab osteoartriidi
sümptomeid.

Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit, küsimuste korral pöörduge arsti või apteekri poole.
Lisateavet leiate: www.ﬂexiseq.ee

