
ofertas

protexebeixos de melbálsamo llantén

pan de molde aulas edición 
de vídeo

aulas grego 
moderno

Susana PICO0070

Irene PICO0083

4L
Envase 30 ml

3L
Envase 6 ml

2L 10L/h. 5L/h.

Bálsamo de llantén, malva e caléndula, 
aceite xirasol ecolóxico e cera abella 
virxe.
Propiedades anti-inflamatorias, , bac-
tericidas e funxicidas. A súa principal 
función é o alivio de lesiós leves da pel 
(golpes, inflamacións..) e de afeccións 
da pel (picaduras, queirmaduras, cica-
trices,...).

Bálsamo con cera de abella, manteiga 
de karité, aceite de ricino, aguacate e 
pebida de uva, propóleo, vitamina E e 
aceite esencial de mandarina ou esencia 
de amora.

Hidrata, protexe e nutre os beizos do 
exceso de sol no verán e do frío e aire 
seco no inverno.

Ofreco pan de molde casei-
ro, san e sen conservantes Ensino a utilizar programas 

de edición de vídeo, xunto 
cos principios básicos da 
montaxe non lineal.

Dou aulas básicas de 
grego moderno.

boletín xuño/xullo



bolsas papel masaxes Aloe Vera

Olaia PICO0067

15L 12L 1L

Teño unha caixa de bolsas 
de papel para alimentos:
Alongadas de barra: 
300uu.
Cuadradas: 1040uu.

O prezo sería para a caixa 
enteira. Se queres menos, 
pois o proporcional.

Kalanchoe Aloe Vera. Teño 
prantas, e tamen podo 
ofrecer ramas de aloe 
para uso puntual.

Fago quiromasaxe (des-
contracturante, relaxan-
te), masaxe deportivo. 
Tamén drenaxe linfatico 
e terapia craneosacral.

Cobraría tamén 3€ en 
caso de servizo a domi-
cilio por transporte.

axuda en mudanzas/
similares

mel

envases cristal

pole

Mario PICO0077

Paula PICO0002

a convir

2L+4€ 5L+3€

8L/h

Vendo moi baratos envases de vidro de 
varios tamaños que vou limpando e gar-
dando en casa para evitar usar o colec-
tor de vidro verde que destrúe moito e 
é ineficiente. Reutilizar antes que reci-
clar. Espero que vos sirvan, teño dende 
otes pequenos ata alguns de zume de un 
litro de moi boa calidade.

Pole de flores, procedente de apicultores/
as de Ourense.

Bote de 220 g.

Para eses traballiños que se nos botan 
en riba e que ademáis fanse moito me-
llor entre varias persoas. Non te mates, 
dame unha chamada ou u whassap e 
vexo se podo axudarvos.

Mel de flores proce-
dente de colmeas de 
diferentes lugares de 
Galicia.

1kg.



demandas

torres CDs macetas

Ana PICO0026

4L (as dúas) a convir

Torres para 
gardar CDs, en 
perfecto estado.

Necesitas macetas? Teño varias 
sen uso de distintos tamaños e 
materiais (plástico e barro). 

pratos, vasos, servilletas 
de tela e cubertos

facer bulto en actividades e eventos 
con posibilidades de fracaso

Apoiar xantares populares

Mario PICO0077

Gustaríanos ter algun prato fondo máis na 
casa e cousas destas porque non nos chegan. 
Ademáis gustaríame doar as que nos sobren 
a un espazo como a Casa do Matadoiro onde 
poden vir moi ben se queremos organizar 
xantares e non usar tanto cuberto biodegra-
dable. Reducir antes que reciclar.

Precísanse mans para transportar enseres, ingredientes e comidas da casa (ou onde sexa que 
estea a cociña) ao espazo (ou comedor), limpar cando remata a comida e fregar cacharros, 
botar unha man coa cociña nos últimos momentos e ultimar os detalles para que as comidas 
que organizamos en Convivir Parapapar luzcan un pouco máis coidadas. Incluso para recibir ás 
persoas que chegan e non coñecen o proxecto. Jajaja

Por apoiar unha boa comida (30 persoas) poderíamos acordar un prezo en función das horas 
que botedes en Landras, se comer gratis non chega. Jajaj

Eso mesmo. Pagovos en landras por vir 
a cousas para que se fagan con éxito 
total. Pero para que veñades e partici-
pedes eh, non so facer bulto. Canta máis 
acción máis plus en Landras podemos 
falar. Se estades interesadas facédemo 
saber e conto con vos para a próxima.


