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Провізор – Овен
Осінній період для провізора-Овна пройде легко. Робочі

будні проходять легко та завзято, та навіть надихають знайти
нове хобі. Для провізора-Овна найкращий час робити те, що
було відкладено «у довгий ящик». Наприклад, записатися у
фітнес клуб чи в басейн. Підвищені фізичні навантаження не
будуть для вас перешкодою, адже під рукою у вас завжди є
Артікон®.

Провізор - Тілець
Реалістичний по натурі провізор - Тілець повірить в

дива, адже осінь принесе йому суцільне везіння у всіх
починаннях. Навіть минулі проблеми вдало вирішаться.
Грошей вистачає, любов окриляє, а несподівана путівка на
курорт чекає провізора - Тільця. Все супер вдало! До того ж
відпустка – чудова можливість стати активним користувачем
provisorclub.com та назбирати багато балів.

Провізор - Близнюки
Гороскоп не радить провізору - Близнюку планувати

час і справи. Все одно все піде так, як повинно, а не, як вам
треба, особливо в плані робочої активності. Але навіть
незважаючи на це, провізору - Близнюку вдасться здійснити
все задумане швидко і ефективно. Тримайте темп швидкості
та набирайте бали в Освітній програмі, призи чекають саме
на вас!



Провізор - Рак
У провізора - Рака настає щасливий період. Удача

сама йде до рук. Гороскоп пророкує провізору - Раку
активний, але напружений період. Вам не можна
зупинятися на досягнутих цілях, інакше в майбутньому
втратите все, що напрацювали. Якщо на осінь провізор - Рак
запланував відпочинок, то можна сміливо написати заяву на
відпустку. Зберіть аптечку в подорож: Лактофор®, Спазго®,
Анантаваті®, Наусиліум® допоможуть не затьмарити
відпочинок недугами.

Провізор - Лев
Нудьгувати енергійному провізору - Леву не вдасться,

адже він попаде в справжній вир подій і любовних пригод.
Провізор - Лев завжди на виду, тому в робочому колективі
йому не вийде уникнути чуток і пліток. Але ви спритно
вирішите всі проблеми з недоброзичливцями. Гороскоп
рекомендує провізору - Леву поберегти сили і енергію.
Втома може різко знизити бажання працювати. Підвищити
продуктивність вам допоможе Мемостім®.

Провізор - Діва
Провізора - Діву не омине стороною осіння хандра,

тому потрібно завантажити себе роботою. Наприклад,
наведіть прибирання в будинку, затійте ремонт. Будуйте
сімейне "гніздечко", бо незабаром зірки обіцяють вам
поліпшення житлових умов і ... поповнення в родині,
якщо і не у вас, то у найближчих вам жінок! Тому, пора
готуватися до нового і приємного статусу і подумати про
підтримку здоров'я в цей важливий період, наприклад, за
допомогою застосування Флоріум®.



Провізор - Терези
Гороскоп рекомендує провізорам - Терезам все

розставити по своїх місцях, щоб не відволікатися на
дрібниці і незначні проблеми. Як то кажуть, зробив діло –
гуляй сміло. Цієї осені душа провізора - Терезів вимагає
свята. Як результат, осінь стане періодом частих застіль
та вечірок. Тож ваші вірні друзі на цей період Гепаклін®

та Наусиліум®.

Провізор - Скорпіон
Гороскоп пророкує провізору - Скорпіону домашні

клопоти. Все це займе чимало сил і часу, зате результат
таких зусиль виявиться високим. Тільки про основну
роботу не забувайте, особливо, якщо провізору -
Скорпіону доручили відповідальне завдання. Можливо,
ви виконаєте план продажів продуктів лінійки Гамма в
аптеці, хто знає. Якщо зробите все вчасно і якісно,
можете з упевненістю очікувати на премію.

Провізор - Стрілець
Спілкуватися і заводити знайомства провізор -

Стрілець обожнює, але восени він перевершить самого
себе. Ви зможете налагодити не тільки особисту, а й
робочу сферу. Рекомендується провізору - Стрільцю
простежити за роботою шлунка. Якщо ви самі не
дотримуєтеся режиму і якості харчування, то і
скаржитися на погане травлення не варто. Вирішити
проблему допоможе Файболекс, що сприяє нормалізації
роботи шлунково-кишкового тракту.



Провізор - Козеріг
Провізор – Козерог усе літо завзято працював, тому

хоча б пару днів перепочинку йому не завадять. Можливе
незначне погіршення здоров’я пов’язане з підвищеним
навантаженням. Крім відпочинку слід подумати про
застосування Сантіжену який підтримає імунітет та
покращить травлення. Відновивши сили провізор-Козеріг з
великою вірогідністю може піти на підвищення та
заслужити повагу в колективі.

Провізор - Водолій
Гороскоп пророкує провізору - Водолію успішний

осінній сезон, але в питаннях кар'єри ви повинні бути
особливо уважними. Хтось із колег може вас «підставити».
Найімовірніше вам доведеться взяти кілька додаткових
робочих змін або виходити на заміну. У зв'язку
ущільненням робочого графіка, велика ймовірність
нездужань з боку горла, тому на під рукою тримайте
льодяники Гамма.

Провізор - Риби
Гороскоп обіцяє провізору - Рибам приємний

відпочинок, що чергуватиметься з активною роботою.
Просто провізор - Риби налаштований на кардинальні
зміни в усіх сферах життя, в чому і криється секрет
динамічності, ініціативності та енергетичного підйому. І
професійне, і особисте життя, круто змінить курс. Деякі
освоять нову спеціальність, хтось поїдете працювати за
кордон, а комусь зроблять пропозицію руки і серця.
Головне, щоб емоції не зашкалювали під час цих подій.
Або підготуйте на допомогу Анантаваті®.
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