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ELADÓ Kardos, Csabai
u. 52. sz. alatti

ARANYKALÁSZ
BÜFÉ!
Nagyrátán
üzemelõ
vegyesbolt eladó
vagy kiadó!
2019. február 01-tõl a készlet erejéig!

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!
Békésszentandráson,
Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!

Telef
on: 66/218-922.
elefon:

További információ: Lestyán György

06/30/9634-140, 66/312-524.
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A Szarvasi Agrár Zrt. ÁLLÁST KÍNÁL
2019. szeptember 1-én beinduló

Örmén
ykúti Tejf
eldolgo
emébe
rménykúti
ejfeldolgo
eldolgozzó üz
üzemébe
az alábbi munkakörökbe:
- ssajtmest
ajtmest
er
echnológus
ajtmester
er,, ttechnológus
- üzemi technológiai gépész, gépkezelõ
- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)
- pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ
- laboráns, minõségbiztosítási asszisztens
- árukiadó, készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ
Alkalmazási feltétel:
- szakirányú végzettség,
- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,
- jogosítvány
Betanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazási
feltétel a szakirányú gyakorlat!
Fizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagot
meghaladó átlag órabér

Jelentkezési határidõ: 2019. február 11-ig
agrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy az
5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.

A Goldfood Kft.
belföldi fuvarozásra

gyakorlattal
rendelkezõ
munkatársat felvesz
hûtõs teherautóra.
Feltétel: minimum C. kategória
+ GKI + PÁV III.

Telefon: 66/621-555,
06/30/325-1925.
MUNKA
Középfok
Középfokúú mûszaki végzettséggel
rendelkezõ munkatársakat keresünk
felvételre, szarvasi székhelyû
takarmánykeverõ üzemünkbe.
Érdeklõdni: 06/30/248-1908. Haltáp
Kft.
Szezonális mezõgazdasági munkakörbe jogosítvánnyal rendelkezõ
nyugdíjas munkatársat keresünk.
Oryzanda Kft. Érdeklõdni: 06/30/
3022-491
Építõmesteri munkákban jártas,
gépekkel dolgozni tudó munkaerõt
keresünk talajvíz elleni fal- és
pinceszigetelési munkákhoz. Magas
kereseti lehetõség! Érdeklõdni: 06/
20/965-3460. Izocom Kft.
Szarvasi bútorüzem asztalos és
faipari technikus munkavállalók
jelentkezését várja. Jelentkezés: 810 óráig. Telefon: 66/312-466.
Linea-Holz Kfc.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Gyõr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNCs, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 820 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.
Exportra, tömörfa bútorokat gyártó
Kft. gyakorlott asztalosokat és
segédmunkásokat
keres.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal,
személyesen. Békésszentandrás,
Stefánia u. 2.
Gyõri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autószerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/70/415-9021.
JOBmotive Kft.
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MUNKA
Tapasztalt, megbízható sofõrt
felveszek 4 órás munkaidõre! Lehet
nyugdíjas is. Askopán Kft. 06/70/
946-1824
Szarvasi dohányboltba eladót
felveszünk versenyképes fizetéssel!
Szakképzettség elõny, de nem
feltétel. Számítógépes ismeret
szükséges! Tóth Ferenc - 06/20/
9621-009
Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat
keres nemzetközi autóipari cég gyõri
és mosonmagyaróvári munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé,
cafeteria-t, szállást, munkába járást,
bérelõleget biztosítunk. Érdeklõdni:
06/70/415-9020. JOBmotive Kft.
Komáromi munkahelyre vasúti
jármûvek szerelésére lakatosokat és
villanyszerelõket keresünk. Kiemelt
fizetés, egyéb juttatások. E-mail:
balogh.gyula5@upcmail.hu, telefon:
06/30/376-6384 (Rail Technika Kft.)
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelõ kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 mûszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedõ bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelõleget is biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/70/600-9021.
JOBmotive Kft.
Operátorokat, valamint betanított
gépkezelõket keresünk Gyálra,
azonnali munkakezdéssel. 3 nap
munka, 3 nap pihenõ. 170.000 Ft
nettó + 30.000 Ft bónusz, cafetéria.
Szálláslehetõséget biztosítunk.
Telefon: 06/70/773-6273. Adapt Kft.
HSA Kft. szarvasi székhelyû
multinacionális partnercégéhez keres
munkavállalókat csomagológépész
pozícióba. Elvárások: középfokú
végzettség mûszaki szakirányon,
gépész vagy lakatos szakmában való
minimum 3 éves tapasztalat. Elõny:
gépbeállító vagy csomagológép
kezelõi gyakorlat, vetõmagüzemi
tapasztalat. Amit kínálunk: bérezés
megegyezés szerint, cafetéria,
munkába járás támogatása.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a fesu.richard@hsakft.hu email
címen vagy személyesen a HSA Kft.
szarvasi irodájában
Virágkertészetbe állandó munkára
nõi dolgozókat felveszünk.
Vidékieknek szállást biztosítunk.
(Primõr Kertészet) 06/20/529-2866,
06/20/547-5393
CO2 hegesztõket, ipari fényezõket,
lézervágó gépkezelõket keresünk
kiskunmajsai munkahelyre, hosszú
távra. Kiemelten magas bérezés,
utazási költségtérítés; szállítás vagy
igényes, díjmentes szállás biztosított.
Érdeklõdni lehet: 06/70/384-7636,
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Tex
Euro Kft.)
800.000 Ft kezdõ kereset! Nemzetközi médiacsatorna területi képviselõt
keres. Laczkó Anna-06/30/261-6261
Kunsz
entmártonban
Kunszentmártonban
történõ
munkavégzésre
keresünk
tehergépjármû-vezetõt. Feltétel: C.
kat. jogosítvány (GKI kártya). Elõny:
nehézgépkezelõi jogosítvány.
Jelentkezni: terko@tisztaterko.hu
vagy 06/30/387-4565
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Szarvason, Bajcsy-Zs. utcában,
tégla építésû, 2. emeleti,
2+1 szobás lakás ELADÓ!

Szarvason, Szabadság úton,
1. emeleti, panel építésû,
2 szobás lakás ELADÓ!

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Szarvason, Vajda Péter utcában
900 m2-es telken,
összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,
beköltözhetõ parasztház eladó.
Irányár: 4.900.000 Ft.

Szarvason, városközpontban,
a Vízi Színházhoz közel,
elõkertes, kétszintes lakóház
nagy pincével, melléképülettel,
2 kocsibeállós garázzsal
Budai N. Antal u. 22. alatt eladó.

Telefon: 06/20/346-4219.

Érd.: 06/30/9454-656.

volt csokigyár eladó!

Pozicionált területünk Szarvas és Békésszentandrás,
valamint ezek vonzáskörzete.
Tevénykenységeink:

Zuberecz Éva Ingatlanközvetítõ +36/20/489-8990
szarvashaz.ingatlan@gmail.com szarvashaz.ingatlan.com

Érdeklõdni: személyesen
vagy a 06/20/497-4002
telefonszámon.

Szarvas,
Arany J. u. 46.
szám alatt,

SzarvasHáz Ingatlan
Fõ célunk a teljes körû kiszolgálás.
Tapasztalt, több éves szakmai múlttal
állunk ügyfeleink rendelkezésére.

- Ingatlanközvetítés
- Hitelközvetítés
- Biztosításközvetítés (alkuszi rendszerben)
- Energetikai tanúsítvány készítés (együttmûködõ partnerrel)
- Ügyvédi háttér, jogi tanácsadás

Eladó a Szarvas,
Szabadság u. 72. sz. alatti
ingatlanegyüttes!

5 méter belmagasság,
400 m2 raktár + irodák!
Az épület alkalmas raktározás
és üzemi tevékenységre is.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/30/945-5364,
06/30/965-0523.

Szarvas, Szabadság u. 21. sz.
alatt, 44-es fõútra nézõ
üzlethelyiség (volt ékszerbolt)
hosszú távra kiadó!
Tel.: 66/313-781, munkaidõben.

Sza
rvason, Ezüstszõlõkben,
Szarvason,
néhány éve épült, tégla építésû,
3 szobás családi ház ELADÓ!

Szarvason, Nyúl
Nyúl--zugban,
zártkerti mûvelés alól kivett,
vízparti telek ELADÓ!

Szarvason, Kossuth utcában,
tégla építésû, 3 szobás,
1. emeleti lakás ELADÓ!

Szarvason,
József Attila utcában,
3 szobás, összkomfortos
családi ház ELADÓ!

Szarvason, Kristóffy Gy. utcában,
5 szobás, 2 lakrészes, hagyományos
építésû, duplakomfortos családi ház
ELADÓ!

Békésszentandráson, Siratói
üdülõsoron, 2 szintes, 1+2 szobás,
tégla építésû nyaraló ELADÓ!

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Békésszentandráson,
Keresztházi üdülõsoron, 3 szintes,
fa építésû,
alpesi tetõs NYARALÓ!

Szarvason, Zrínyi M. utcában,
3 szobás, összkomfortos
családi ház ELADÓ!

Szarvason,
Tessedik Sámuel utcában,
tégla építésû, 2+3 szobás
családi ház ELADÓ!

Szarvason, Áchim utcában,
tégla építésû, 4+1 szobás,
összkomfortos
családi ház ELADÓ!

ELADÓ Békésszentandráson,
a Gondalaposi üdülõsor után,
a Dinnyelapossal szemben,
5755 m2-es tanya szántóval!

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Szarvason,
Béke lakótelepen,
tégla építésû, 1,5 szobás
lakás ELADÓ!

Szarvason, Mótyó-zugban,
faházas,
vízparttal rendelkezõ hétvégi
telek ELADÓ!

Gyomaendrõdön,
endrõdi részen,
Csillagos utcában, 2 szobás,
vályog építésû kockaház ELADÓ!

Békésszentandráson,
Ligeti üdülõsoron,
111 m2-es vízparti telek
ELADÓ!

Szarvason, Zrínyi utcában,
3 szobás, tégla építésû,
két szintes családi ház ELADÓ!

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Kardoson, tégla építésû,
4 szobás
családi ház ELADÓ!

Békésszentandráson,
Dinnyelaposi üdülõsoron,
tégla építésû, földszintes
nyaraló ELADÓ!

Szarvason, Bem utcában,
két lakrésszel rendelkezõ,
4+1 szobás, vegyes építésû
családi ház ELADÓ!

Szarvason, Siratóban,
tégla építésû, 1+2 szobás
családi ház ELADÓ!

Békésszentandráson,
Ligeti üdülõsoron, 2 szintes,
tégla építésû nyaraló ELADÓ!

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.

Telefon: 06/20/489-8990.
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INGATLAN
Szarvas, Szabadság u. 17. sz. alatt lévõ,
56 m2-es, 2 szobás, I. emeleti lakás eladó.
Irányár: 13 MFt. Tel.: 06/20/98-91-429
Szarvas, Béke ltp-en, I. em., 1.5 szobás,
erkélyes lakás eladó. 06/70/5511-640
Eladó: gazdasági épület és udvar
Szarvason (Rózsás) 0370/15 hrsz-ú
21.348 m 2 összterületû ingatlan!
Beépített terület: 548 m2, ebbõl hasznos
terület 493.49 m2. A területen napelem
park építhetõ. Irányár: 31.400 eFt + áfa.
Telefon: 66/311-171, 06/30/9855-606.
Moroko-Farm Kft.
Békésszentandráson ház eladó. Bethlen
Gábor utca 5. Telefon: 06/20/770-3624
Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. Telefon:
06/30/282-9225
Szarvason, Kossuth u. 21. sz. alatt, 59
m2 lakás eladó. 06/30/694-2794
Eladó: felvásárló telep Csabacsûdön
010/6 hrsz-ú 21.824 m2 összterületû
ingatlan! A felvásárló telep mellett ipari
vágány kiépítve. Napelem park
kiépítésére alkalmas. Irányár: 20.000 eFt
+ áfa. Telefon: 66/311-171, 06/30/
9855-606. Moroko-Farm Kft.
Szarvason belvárosban nagy telken,
nagy ház, kedvezõ áron eladó. Telefon:
06/20/390-7095
Békéscsabán, Csaba Center közelében
csendes, sétányra nézõ, liftes, új építésû,
geotermikus fûtésû/hûtésû házban
lakások és parkolóhelyek leköthetõk. 06/
30/946-2971
Szarvas központjában 3 szobás családi
ház 5.950.000 Ft irányáron eladó.
Telefon: 06/30/182-5195

OKTATÁS
Ara
nykalászos gazda, méhész, dajka,
Aranykalászos
eladó, boltvezetõ, vagyonõr, vendéglátó
OKJ képzések Szarvason. Tanfolyam és
távoktatás. www.okjcentrum.hu Telefon: 06/30/310-8934 E:000846/
2014/A001-122
Ingyenes informatika, okostelefon
tanfolyam 65 éves korig, nem csak
kezdõknek. Jelentkezés: Szarvas, Luther
u. 5. Tel.: 06/20/539-4836

SZOLGÁLTATÁS
R e d õõnn yy, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
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Meglévõ központi fûtés és csõhálózat
szerelés, karbantartás, radiátor csere.
Elérhetõ áron, Szarvason és környékén.
Telefon: 06/30/607-5446
Notebook, számítógép, tablet
értékesítés, javítás garanciával! Szarvas,
Luther u. 5. 66/311-661, 20/539-4836
Bádogos, ácsmunkát, tetõfedést, tetõjavítást, cserepek cserélését, ereszcsatorna cserét vállalok. 06/30/313-7110
Költöztetés garanciával, vidékre is SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125
Vízs
ugaras vágás 2D+3D=5-tenVízsugaras
gelyes! Alumínium, réz, gumi, üveg,
mûanyag, márvány, acél vágása vízzel bérmunkában. 06/30/262-0156,
vizvagas@crazygroup.hu
Árokásás (szennyvíz, víz) alap-ásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. 06/20/9288-098
Gyümölcsfák metszését és lemosó
permetezését vállalom. 06/20/945-5854

Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás

INGYENESEN
Szarvason és vonzáskörzetében,
5.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Rendelés leadása: 06/30/4333-193.
Napsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarok

Duguláselhárítás azonnali kiszállással,
hétvégén is - kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. 06/70/504-7932
Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett
masszõrhölgy, minden nap Orosházán.
06/30/853-9695
Tûzifa jó áron! Száraz minõségi tölgy, bükk
rönk 30 Ft/kg-tól; kugli 31 Ft/kg-tól,
konyhakész 32 Ft/kg-tól. Száraz kalodás tûzifa
tölgy, bükk 1 m3-es 20.000 Ft. Ingyenes
kiszállítás. Kedvezményeinkért hívjon! 06/
70/316-4431. EUTR: AA5879874
Fûnyírást, favágást, veszélyes fák kivágását, tereprendezést, egyéb ház körüli
munkákat vállalok. 06/20/464-1616

JÁRMÛ
KP-ért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20
Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
VW Polo 1.4-es, benzines, 2000-es
évjáratú eladó. 06/30/425-5965

Régi mkp-t, Velorexet vásárolnék
gyûjteményembe. 06/30/950-9170
Opel Astra kombi J dízel, 2012. októberi
eladó. Cserét beszámítok, banki hitel
megoldható. 06/70/424-7820
9 személyes Citroen Jumper 2012-es
évjáratú, kiváló mûszaki és esztétikai
állapotban eladó. 06/30/9454-782
VW Bogár cabrio 2005-ös, megkímélten,
kihasználatlanság miatt, áron alul 1.150
eFt-ért eladó. Cserét beszámítok. 06/70/
4247-820
VW Sharan dízel 4x4, 2009-es, kifogástalan állapotban eladó. Cserét beszámítok,
banki hitel megoldható. 70/424-7820
Skoda Fabia kombi, 2007-es évjáratú,
1.4-es, dízel megkímélten eladó. Cserét
beszámítok. 06/70/424-7820
Renult Megane 1.5 év mûszakival
285.000 Ft-ért eladó. 06/70/632-5836
Ponyvás utánfutó eladó. 70/424-7820
Renault Scenic dízel 399.000 Ft-ért
eladó. 06/70/632-5836

ÁLLAT
Hízók, malacok, süldõk, vemhes kocák
eladók! Tel.: 06/20/209-1559
Fiatal, sárga Plymuth tyúkok (5 db) és 1
db kakas eladó. Tel.: 06/30/322-4183
Dobermann kiskutyák eladók. Telefon:
06/70/424-7820
Tyúkvásár! Földön nevelt, nem ketreces,
gyönyörû tollas, 14 hónapos tyúk 690 Ft/
db. 20 db-ra + 2 db ajándék. Ingyenes
szállítás. Telefon: 06/70/776-3007
Hízók eladók 250-300 kg súlyban. 420
Ft/kg. Telefon: 06/30/715-2160
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os,
ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ 550 Ft/db-tól. 06/30/860-2627

A Szarvas Coop Zrt.
kiadó üzlethelyiségei:
- Kossuth u. 64. szám alatt,
volt könyvelõiroda
- Szarvas, Rákóczi u. 2.
volt BGM autósbolt
- Szarvas, Szabadság 25-27.
pavilon (volt pékáru bolt)
- Szarvas, Orosházi út mellett
5-ös ABC (Gárdonyi u.)
- Szarvas, Szabadság 6-10.
(volt Sztár Cukrászda)
További információ: Lestyán György

06/30/9634-140, 66/312-524.

VEGYES
Akciós farsangi jelmezek, kellékek vására
óriási választékban Szolnokon, a
Széchenyi lakótelepi piac mögött,
(Széchenyi krt. 127.) a Dávid Jelmez
Szaküzletben! Nyitva tartás: minden nap
9-18 óráig. Telefon: 06/70/250-4218
Zanussi felültöltõs automata mosógép
eladó. Alacsony víz és áramfogyasztású,
5.5 kg töltet. Telefon: 06/70/535-5458
Tisztított (fémzár tisztaságú) lucernamag
eladó. Ár: br. 600 Ft/kg. 06/70/541-5599
Tápkoc
Tápkockk á s karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-, saláta-,
zellerpalánta eladó. 06/30/625-25-93
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk. 06/
30/282-9225
Rakodó és fekvõ kaptárak, mázsa,
méhészeti eszközök jó állapotban eladók.
Telefon: 06/20/261-5354

Szarvasi Szuperinfó
Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000
INTERNET: www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Felelõs kiadó: Sinkovics Réka
Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella
Nyomtatás: Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91
Megjelenik: minden szombaton
garantált 14.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Gyomaendrõd,
Békésszentandrás, Kardos településeken.

Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvason szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõknél kedd 16 óra!

Vilmos, 2 éves, oltott,
chipelt, ivartalanított kan
gazdit keres!
Szereti a gyerekeket!

Tel.: 06/20/577-4131.

Az újságban megjelent hirdetések tartalmát a
szerkesztõség nem vizsgálja, értük felelõsséget nem
vállal. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért,
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért
felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket,
vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következményeket
és hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket
felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a
megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.
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A Plasmage egy non-invazív, plazmatechnológiás mikrosebészeti készülék,
amely alkalmas a megereszkedett felsõ szemhéj megemelésére!
A meglazult, megnyúlt felsõ szemhéj gyakran nem csupán esztétikai problémát okoz, több esetben a
bõrfelesleg látásban is zavaró lehet, megoldása a bõrfelesleg eltávolítása. Erre eddig egyedül a
szemhéjplasztika volt alkalmas, de 2017-tõl a megereszkedett felsõ és alsó szemhéj kezelésére egy új
eljárás, a Plasmage is képes.
Az orvosi készülék a negyedik halmazállapot, a plazma halmazállapotot használva mûködik: miközben
a kezelõfejet a bõrhöz közelítjük, a levegõben lévõ gázok ionizációjával
egy elektromos ívet hoz létre, aminek a hatására a felesleges szövetek
elpárolognak anélkül, hogy a mélyebb szöveti rétegek károsodnának.
Ezáltal a bõr mennyisége a kezelt területen csökken.
A plazmakezelés során helyi érzéstelenítés után pontszerûen távolítják
el a bõrfelesleget, így rendkívül precíz kezelés végezhetõ, miközben a
környezõ szövetek hõ terhelése lényegesen alacsonyabb, mint például
egy lézerkezelésnél. A kezelés eredménye azonnal látható, a bõrfelesleg
eltûnik, csökken a felsõ szemhéj megereszkedése, az alsó szemhéj
ráncossága.

A Gyoma Trade Kft.
gyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepére
hosszú távú-, folyamatos munkára,

mezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartó
(lakatos) munkakörbe
kiemelkedõen magas jövedelem,
illetve dolgozó és családbarát
munkabeosztás mellett

A PlasmAge kezelés menete
A kezelt területet érzéstelenítõ krémmel kenik be, majd 30 perc múlva
fertõtlenítik a bõrt.
A kezelõfejjel apró pontokban párologtatják el a bõr legfelsõ rétegeit.
A beavatkozás után hûteni, jegelni kell az érintett területet.
Enyhe esetekben egy kezelés elég lehet, de amennyiben a szemhéj
megereszkedése nagymértékû, több kezelésre van szükség.
Két kezelés között legalább egy hónap szünetet kell tartani, és a
napfény miatt a nyári hónapokban nem ajánlatos végezni.
A kezelés során duzzanat, ödéma, vörösödés alakulhat ki, ez azonban pár nap alatt elmúlik.
A keletkezett apró, barnás kis pörkök fokozatosan száradnak le, majd 7-10 nap alatt nyom nélkül
gyógyul a bõr.
A páciens 3 hónapig kerülje a napozást és a szoláriumot.
Dr. Szabó András bõrgyógyász

MINDENT
A HÁZ KÖRÜL...
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Dr. Szabó András
BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS

magánrendelése

ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER

Szarvas, Deák Ferenc u. 2.

06/30/318-0654

06/20/974-3738

(az udvarban) szerda 16-18 óráig.

munkatársat keres.

Elõny: gépszerelésben szerzett
több éves gyakorlat.
Részletes felvilágosítás személyesen.

Jelentkezni a 06/30/883-6422
telefonszámon lehet,
hétköznap 8-16 óra között.

HALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.
autóbusz állomásnál
(a Béke ltp. 3. és a Jókai utca
közötti üzletsoron)

Dr. B
ender E
dit
Bender
Edit
fõorvos, audiológus szakorvos
és Kisné Petrov Magdolna
hallásakusztikus szakasszi
sztens
szakasszisztens
Bejelentkezés: 06/30/432-0289.

Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.
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