
ofertas

ourego

masaxes aromáticas e medicinais secas

xabón líquido organización de eventos

espliego

Paula PICO0002

Olaia PICO0067 A Lacena do Ulla PICO0050

Begoña PICO0008 Jorge PICO0073

1L/bolsa

10L

Bolsa = 0,2 L + 
0,80 €

1,50 L/litro 8L/h

0,50L/bolsinha

Ourego recollido na nosa horta de Vidueiro (Or-
des). Ademais de utilizarse como especia para 
condimentar as comidas, tamén ten propiedades 
dixestivas, axuda a eliminar gases, protexe o 
fígado e é bo para o sistema respiratorio.

Fago quiromasaxe (descontractu-
rante, relaxante), masaxe deportivo. 
Tamén drenaxe linfatico e terapia 
craneosacral.

Aromáticas e medicinais secas : 
Herba Abelleira,Lavanda,Tomentelo e Romeu.

Xabòn lìquido para lavar a louza, 
roupa, limpeza de banhos e cocinha.

Asesorar e axudar á  realiza-
ción de eventos: preprodución, 
produción, difusión...

Espliego silvestre (lavanda) recolectado 
en Soria, bo para infusións, elaboración 
de cosmética natural, esencias, ambien-
tador...



cuarto para días ovos limóns

Leticia PICO0045

1.5L (media ducia) 1.30L (1kg)a convir

Precisas dun cuarto para uns días 
en Compostela? Tes unha forma-
ción na cidade? Ves pasar unha fin 
de semana? Teño unha habitación 
libre no barrio da Almáciga.

Ovos da casa Limóns ecolóxicos

demandas

asesoramento

cuidados gatiña

xardinería

deshumificador

Olaia PICO0067

Leticia PICO0045

Boas, preciso algo de axuda/asesora-
mento para a creación dunha nova aso-
ciación. ¿pilotas algo disto?

Preciso dunha persoa que goste dos animais para 
vir á casa as fins de semana que non estou en 
Compostela. Sería para dar a comida e enredar 
con Malva un ratiño. Vivo na Almáciga

Sigo precisando alguén que me axude a 
poñer orde na vida vexetal que crece na 
miña finca (poda, desbroce...)

Preciso un deshumificador de segunda 
man en bo estado. Non necesito que teña 
moita capacidade para almacenar auga.



bicicleta

semente ou plantón radio cd carro

alimentación

Víctor PICO0004

María PICO0059 Javier PICO0001

Estaba buscando unha bicicleta sinxela para rutas 
curtas de traballo.

Preciso semente ou plantón dos culti-
vos de temporada para a horta. A ser 
posible, ecolóxicos.

Nosso reprodutor de Cd do carro faz 
tempo que não funciona, gostaríamos 
de substituí-lo por potro novo ou re-
paralo em seu defeito.

Gustaríame cubrir o maior número de de-
mandas de alimentación con productos do 
PIC.


