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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
12. 08. 2017
Naslov:
Vsebina:

V SOBOTO - Priloga Večera

Stran/Termin: 29

SLOVENIJA

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Žareče
Izjave

Avtor:
Gesla:
11. 08. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE
www.planet-lepote.com

To je stvar, ki vam bo nemudoma izboljšala razpoloženje!
Naporen dan, ki te je spravil v slabo voljo, glavobol, raztresenost, jezo ali zaspanost. Hej, ustavi se!

Avtor:
Gesla:

USTAVI.SE
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SLOVENIJA

12. 08. 2017
Naslov:

V SOBOTO - Priloga Večera

Stran/Termin:

Žareče

Naklada: 31.200,00

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

29

Površina/Trajanje: 180,83

ŽAREČE

Žanr: IZJAVA

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE

“ V ZDA te mediji, če

“ Pred leti so na eni od
slovenskih klinik kupili
novo napravo za magnetno
resonanco, čeprav so
v bližini delovale že tri, ki
niso bile dovolj izkoriščene.
Izkoriščenosti naprav v
zdravstvu nihče sistematično
ne preverja , prav tako
nihče ne presoja organizacije
dela.”
Samo Fakin , dolgoletni direktor
ZZZS , v Dnevnikovem Objektivu

~

“ Navadili smo se, da smo
dosegljivi povsod in vedno.
Prav je , da si vzamemo
trenutek zase. Vse nas bo
počakalo. ”
Marko Podgornik ,
ambasador akcije Ustavi se

preveč

odstopaš od splošno
sprejetih stališč ameriške
zgodovine, hitro potopijo ,
te naredijo za norega. Ljudem
je veliko lažje sprejeti
laži o umoru Kennedyja in
si zatiskati oči pred dejstvom
, da smo 24 ur na dan
nadzorovani , kot o tem
spregovoriti jasno in na
glas. ”
Oliver Stone , ameriški režiser,
v Sobotni prilogi Dela

~

“ Pri nas doma je bilo
pomembno le , da sem bil
odličen. Nikoli mi ni bilo
treba odnesti smeti , pomiti
posode, pomesti stanovanja.
Ničesar nisem delal.
Sem pa znal dobro manipulirati
; lagal sem učiteljem ,
staršem, včasih prirejal
ocene in spričevala , se učil,
da grem lahko skozi življenje
brez posledic. ”
Brane Miličević , nekdanji odvisnik ,
v Oni plus

~
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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SLOVENIJA

11. 08. 2017

www.planet-lepote.com

Naslov:

Stran/Termin:

To je stvar, ki vam bo nemudoma izboljšala razpoloženje!

Avtor:

Naklada:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

USTAVI.SE

http://www.planet-lepote.com/glasba-izboljsa-razpolozenje

Išči

Prijava

Prijava
Registracija

MAKE UP &
LIČENJE

NEGA OBRAZA &
TELESA

Zabava in prosti čas

Zdravje in odnosi

Planet lepote

To je stvar ,

ki

MODA &

REKREACIJA &
HUJŠANJE

STIL

Pozabljeno geslo

NOSEČNOST &
STARŠEVSTVO

ZDRAVJE &

ODNOSI

vam bo nemudoma izboljšala razpoloženje !

11. avg 2017 10 : 32
v
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slabo voljo glavobol raztresenost jezo ali zaspanost. Hej ustavi se
,

,

,

,
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Naporen dan ki te je spravil

Oglasno sporočilo

Ne čudežne tabletke za takojšnjo spremembo razpoloženja žal še ni obstaja pa ena stvar ki ti lahko hitro izboljša
razpoloženje.
,

,

,

Zadnji izdelki

Zadnje ocene

Rexona Shower Fresh DeoSpray

AntiTranspirant

pred 3
Tanja
Popolna zanesljivost

dnevi

Laboratoires de Biarritz Alga Maris Sun Spray
SPF 30
30. jul 2017 14 08
Akasha
Nisem zelo navdušena
:

Kozmetika Afrodita Oljno tekoče milo za roke
ARGAN
30.
Akasha
Ne izpolni obljub

Reče se ji glasba Veš kako boljše se počutiš ko na radiu začnejo vrteti tvojo najljubšo pesem? No vidiš enako lahko
storiš kar sama. Zavrti si svojo najljubšo pesem ki ti požene kri po žilah ali obudi spomine To te bo zagotovo spravilo v
boljšo voljo. Glasba namreč dokazano vpliva na možgane in čustveno delovanje.
!

,

,

,

,

,

jul 2017 13: 58

!

Catrice Ultimate Stay Lipstick

PREBERITE TUDI 10 hitrih pesmi za tek
:

Akasha
,

15. jul 2017 13: 24

redu

V

predvajaj si najljubši komad (tistega bolj vesele narave )
daj pesem res zelo naglas
poj kolikor lahko
zapleši nihče te ne gleda če pa te pa kaj

;

;

,

;

,

,

Alverde Fussbalsam Bio-Limette

!

Menjaj zvrsti pesmi iz rock divjakinje se spremeni v r' n ' b zapeljivko nato naj te zapeljejo španski ritmi in popeljejo v dobra
stara 60-ta leta potem se preseli v disco ritme zaključi pa s pravimi dalmatinskimi melodijami ki ti dajo občutek da si na

Akasha

morju. Daj priložnost tudi domači glasbi in klasiki ki dokazano izboljša razpoloženje.

Dobro

,

BioEchinacea

,

,

,
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,

,

15. jul 2017 13: 14

PREBERITE TUDI Top 10 skladb za vadbo junij 2017
:

:

Pokaži vse

000
Najbolj brano

Zadnje objave
Krema/gel/emulzija

z

UVA in UVB zaščito za

mastno kožo
teatime

pred 19 h

Tanja je napisal/a Kako sta sploh vedeli

,

...

Prosim za recenzijo krem
krneki

pred 19 h

Res nisem prepričan katera je katera
ker je ...
,
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