
SZENTES - CSONGRÁD 2023. május 15.,  XXXIII/20.

Babilon KönyvesházBabilon Könyvesház
és Játékbolt Szentesés Játékbolt Szentes
Fejlesztő-, okos-, Fejlesztő-, okos-, 
és társasjátékok.és társasjátékok.

Szentes,Szentes,
Kossuth u. 11.Kossuth u. 11.
30/863-270530/863-2705

FB: babilonkonyveshaz.szentesFB: babilonkonyveshaz.szentes

Szentes, Kossuth u. 13/a.Szentes, Kossuth u. 13/a.
Tel.:Tel.:  30/500-162130/500-1621 • • FB: Ékszer Bábel FB: Ékszer Bábel

BÁBEL ÉKSZERBÁBEL ÉKSZER

Törtarany-csere Törtarany-csere 11.00011.000  Ft/gFt/g

TörtaranyTörtarany
készpénzrekészpénzre

7.0007.000 Ft/gFt/g

Arany ékszerreArany ékszerre  –40–40 %%
ezüst ékszerreezüst ékszerre  –20–20%%

•  karosszéria-elemek 
javítása

•  alvázvédõzés, 
autópolírozás

• fényszóró polírozása
•  olajcsere, vezérlés- 

csere, kuplungcsere, 
motorjavítás, stb.

•  mûszaki vizsgára 
felkészítés

• csereautó-lehetõség
Bejelentkezés:

30/988-2516

KAROSSZÉRIA-KAROSSZÉRIA-
és és AUTÓJAVÍTÁSAUTÓJAVÍTÁS

Arckezelések,
IPL, SHR, gépi kezelések,

tartós szőrtelenítés,
tanácsadás.

Dr. Kovács Adriána
kozmetikus & szakgyógyszerész
Szentes, Farkas Mihály u. 3.
Telefon: 06/20/458-1222

 F ITOKOZMETIKAF ITOKOZMETIKA

ZOLI MASSZÁZS SZEGVÁRON

Bővebb információ: 30/416-4273 • Facebook: Zoli masszázsBővebb információ: 30/416-4273 • Facebook: Zoli masszázs
Tóth Zoltán – Szegvár, Arany János utca 5. Tóth Zoltán – Szegvár, Arany János utca 5. 

Májusban 2-féle kedvezmény:
20%, illetve 1-et fizet, 2-őt kap!

SVÉD MASSZÁZS,SVÉD MASSZÁZS,
FITNESSZFITNESSZ (sport)  (sport) MASSZÁZSMASSZÁZS,,

valamintvalamint
Kinesio szalag szakszerű felhelyezése.Kinesio szalag szakszerű felhelyezése.

Várom azokat, akik kisebb, nagyobb izom- vagy ízületi Várom azokat, akik kisebb, nagyobb izom- vagy ízületi 
fájdalmakkal küzdenek, továbbá megerőltették magukat fájdalmakkal küzdenek, továbbá megerőltették magukat 

sportolás vagy munka közben, de ha csak egy frissítő sportolás vagy munka közben, de ha csak egy frissítő 
relaxáló masszázsra vágysz, akkor is gyere el!relaxáló masszázsra vágysz, akkor is gyere el!

AKKUMULÁTOROK,AKKUMULÁTOROK,
többféle elektromos többféle elektromos KERÉKPÁRKERÉKPÁR,,

elektromos elektromos 3-4 KEREKŰEK,3-4 KEREKŰEK,
MOPED MOPED új és újszerű állapotban.új és újszerű állapotban.

Használt elektromos kerékpárok 
beszámítása.  Házhoz szállítás.

Szentes, Deák F. u. 56.Szentes, Deák F. u. 56.
(A Deák F. utcai Iskola mellett)(A Deák F. utcai Iskola mellett)

% 70/310-148570/310-1485 (egész nap)
szentesnicobt@gmail.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig.

Z-tech, Tornádó és Polymobil partner Legújabb Legújabb típusok is!típusok is! MÁJUS MÁJUS 18-19-20-án18-19-20-án

10% kedvezményt adunk

GYÓGYNÖVÉNY- és REFORMÉLELMISZER ÜZLET
Szentes, Kossuth u. 8. (a postával szemben) • Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12
% 63/401-027 • herbamix1@invitel.hu • www.reformelelmiszer.hu

Facebook: Gyógynövény és Reformélelmiszer

(kivéve a Varga-féle gyógygombák, és a kötött áras termékek).
A kedvezmény a végösszegből kerül levonásra a pénztárnál.

AKCIÓ
minden kedves vásárlónknak a teljes árukészletbőlminden kedves vásárlónknak a teljes árukészletből

Az akció ideje alatt a Az akció ideje alatt a BATZBATZ lábbelik 20% kedvezménnyel! lábbelik 20% kedvezménnyel!

Olikám,
szülinapodra!

Mama

HR-Roll Kft.

Bemutatóterem: Szentes, Vásárhelyi út 20.
& 70/418-2145, 30/676-6721 • e-mail: hrroll.szentes@gmail.com

MÁJUSBANMÁJUSBAN műanyag műanyag
nyílászárók vásárlása eseténnyílászárók vásárlása esetén
40+5% kedvezmény.40+5% kedvezmény.

További részletekért érdeklődjön üzletünkben!További részletekért érdeklődjön üzletünkben!
Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,

garázskapuk nagy választékban.garázskapuk nagy választékban.

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!
Nyitási akció!Nyitási akció!PEPSI 2,25 l,

495 Ft (220 Ft/liter)

LAYS CHIPS
minden íz

349 Ft/csomag

KÖZPONTI PALACKOSKÖZPONTI PALACKOS
Szentes, Bocskai utca 8. (a 10-es alatt)

Nyitva tartás: h-p.: 7-21-ig, szo.: 7-22-ig, vas.: 7-17-ig.
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60 g-os 5816 Ft/kg
65 g-os 5369 Ft/kg
70 g-os 4985 Ft/kg

aa    női alkalmi ruhák, blúzok, női alkalmi ruhák, blúzok, 
szoknyák, blézerek, nadrágokszoknyák, blézerek, nadrágok

aa    térdnadrágok, pólók, térdnadrágok, pólók, 
nyári ruháknyári ruhák

aa    női táskáknői táskák
aa    női és férfi pénztárcáknői és férfi pénztárcák
aa    női gyógyjellegű papucsok.női gyógyjellegű papucsok.

Látogasson el hozzánk, ésLátogasson el hozzánk, és
találja meg a tökéletes fazont!találja meg a tökéletes fazont!

Szentes, Kossuth tér 5.

Nyári ajánlatunkNyári ajánlatunk
ballagásra, esküvőre, ballagásra, esküvőre, 

nyaralásra:nyaralásra:


