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Deluxe masszázsülés
 állítható nyakmasszázzsal 

Hordozható MESH inhalátor 

Felkaros vérnyomásmérő 

Shiatsu univerzális masszírozó

Ultrahangos illóolaj párologtató Kozmetikai tükör

Deluxe melegítő párna

Vizes lábmasszírozó és lábfürdő 

Ultrahangos multifunkciós 
párásító 

Új!

9. oldal

5. oldal

6. oldal

2. oldal

5. oldal

7. oldal

4. oldal

3. oldal

11. oldal

9.990 Ft

12.990 Ft

19.990 Ft

59.990 Ft

19.990 Ft

8.990 Ft

Ajándékozzon egészséget!
Hasznos karácsonyi ajándékötletek a Vivamax szaküzletektől

11.990 Ft

17.990 Ft

6.990 Ft



•	Klinikailag	validált!
•	Könnyen	értelmezhető,	nagy	méretű	kijelző
•	Szabálytalan	szívritmus	jelzés
•	99	memória	tárhely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	WHO	skála
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Energiaforrás:	4	db	AA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionális
•	5	év	garancia

Japán precizitás!

5év
			garanciával!

Citizen 517 Felkaros 
vérnyomásmérő
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Citizen 304 Felkaros 
vérnyomásmérő

Japán precizitás!

•	Klinikailag	validált!
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Utolsó	3	mérés	átlagának	kiszámítása
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Magas	vérnyomás	kijelzése	színskálával
•	99	memória	tárhely
•	Egygombos	vezérlés
•	Automatikus	kikapcsolás
•	Energiaforrás:	
	 4	db	AA	ceruzaelem 3év

			garanciával!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

Citizen Csuklós 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

10.990 Ft helyett
  9.990 Ft  

GYCH-617 EP	

Citizen Csuklós 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

Szuper ár!
18.990 Ft helyett

  14.990 Ft  

GYCH-657 EP	

vivamax színes Kijelzős felKaros 
vérnyomásmérő

vivamax Felkaros 
vérnyomásmérő

•	Mért	eredmények	értékelése	3	színnel	
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Nagyméretű	kijelző
•	2x120	memória	tárhely
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Energiaforrás:	4	db	AA	ceruzaelem
             3év

			garanciával!

GYV9EP	Egészségpénztári	termék!
Mikro	USB-s	adapter	kimenettel!

•	Mandzsetta: normál	és	extra	karmérethez	is	(22-40	cm)
•	Könnyen	értelmezhető,	nagy	méretű	kijelző
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	2x120	memóriahely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	WHO	skála
•	Energiaforrás:	4	db	AAA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionális

Hálózati	adapter	(GYV14AC):	 2.490	FtA	kép	illusztráció!

3év
			garanciával!

- otthon az egészségben!

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

szuper ár! szuper ár!

9.990 Ft
jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

GYCH517EP	Egészségpénztári	termék! GYCH304EP	Egészségpénztári	termék!

GYV14EP	Egészségpénztári	termék!

14.990 Ft helyett

12.990 Ft



Testhőmérséklet	
mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet	
méréshez

Érintés	nélküli	
mérés!

2év
			garanciával!

4 az

 

 1-ben

Ne	ébressze	fel	kicsi	angyalkáját	
egy	lázmérés	miatt! 

•	Testhőmérséklet,	fürdővíz,	bébiétel	
	 és	szobahőmérséklet	mérésére
•	Kapcsolható	néma	üzemmód
•	Külön	hangjelzés	a	túlságosan	magas	
	 hőmérséklet	jelzésére	(38°C	felett)
•	32	adat	tárolására	alkalmas	memória

hordozható mesh inhalátor 
gyerekeknek 

GYV8EP	Egészségpénztári	termék!

GYV17EP	Egészségpénztári	termék!

GYV13EP	Egészségpénztári	termék!

teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
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vivamax kompresszoros 
inhalátor

Ajánlatunk!

GYV15

         13.990 Ft helyett
  11.990 Ft 

EP	

Tartozékok:	
•	gyógyszeradagoló	
•	felnőttmaszk	
•	gyermek	maszk	
•	szájcsutora	
•	orrcsutora	
•	tartalék	szűrő	(5	db)

 kompresszoros inhalátor

 kompresszoros inhalátor

Gyerekeknek	és	felnőtteknek	egyaránt! 
A	 teknősbéka	 formájú	 inhalátor	 hatékonyságának	 és	
könnyű,	 otthoni	 használatának	 köszönhetően	 gyorsan	 a	
család	kedvencévé	válhat.
Termékjellemzők:
•	Zajszint:	<57	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	
	 0,33	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret:	3	μm

2év
			garanciával!

•	Használhatja	homlokon	és/vagy	fülben	is
•	Mért	eredmények	színes	kijelzése:
	 -	Zöld:	normál	hőmérséklet
	 -	Narancs:	hőemelkedés
	 -	Vörös:	láz
•	Szobahőmérséklet	kijelzés	(mérés	
	 után	15	másodperccel)	
•	10	memóriahely

3év
			garanciával!

•	Gyermekbarát	forma	és	extra	csendes	működés
•	Könnyű	(kb.	110	gr),	hordozható	kivitel
•	Beépített	zene	 funkcióval,	USB	csatlakozóval	 letöltheti 
		rá	saját	zeneszámait	(8MB)
•	Átlagos	szemcseméret:	2,5	µm
•	Porlasztási	kapacitás:	kb.	0,35	ml/perc
•	Gyógyszertartály	kapacitás	6	ml
•	Energiaforrás:	DC4.8	V	litium-titán	elem	
	 vagy	DC5.0V	AC	adapterrel
•	Teljesítmény:	3	W
•	Méret:	52	x	53	x	140	mm

Alaptartozékok:	
•	szájcsutora	
•	2	db	gyermekmaszk	
•	mikro	USB	kábel	
•	tartózsák

Új!

hordozható mesh 
inhalátor

Ajánlatunk!

Bevezető, szuper ár!

            19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 25.990 Ft 

GYV18 EP	

Új!

érintésmentes multifunKciós lázmérő 

Bevezető, szuper ár!

19.990 Ft
jav. fogy. ár: 25.990 Ft

Letisztult,	olasz	dizájn!

•	A	készülék	bármely	 folyékony	gyógyszert	képes	por- 
	 lasztani,	így	megkönnyíti	annak	belégzését.
•	Az	 inhalátor	 támogathatja	 a	 hatóanyagok	 gyorsabb	 
	 felszívódását.
•	Gyermekeknek	és	felnőtteknek	egyaránt	ajánlott. 
Termékjellemzők:
•	Zajszint:	<63	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	0,25	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret	:	3	μm

GYA430EP	Egészségpénztári	termék!EMED

Tartozékok:	
•	gyógyszeradagoló
•	felnőtt	maszk
•	gyermek	maszk
•	szájcsutora
•	tartalék	szűrő	(2	db)

EP	

Digitális lázmérő 
Flexibilis Fejjel

Ajánlatunk!

Szuper ár!
890 Ft helyett

690 Ft  

GYVLT15S

színes Kijelzős fül- és 
homloKlázmérő 

GYV10EP	Egészségpénztári	termék!

8.990 Ft helyett

6.990 Ft
szuper ár!

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

11.990 Ft
jav. fogy. ár: 12.990 Ft



szuper ár!

Duplasoros	görgőkkel	és	nyakmasszázzsal	a	még	intenzívebb	
masszázsélményért!

Shiatsu	nyakmasszázs
Széles	spektrumon	állítható	nyakmasszázs	magasság.

Shiatsu	hátmasszázs
A	korábbi	modellekkel	ellentétben	a	készülék	
dupla	görgősorral	rendelkezik.
Pontmasszázs	funkció
Akár	a	hát	egy	kiválasztott	(problémás)	pontját	
is	átmasszíroztathatja.
Vibrációs	masszázs
A	készülék	ülőpárnájába	beépített	vibrációs	
motorok	a	combok	masszírozásáért	felelősek.
Melegítő	funkció
A	melegítő	funkció	segíti	az	izmok	és	a	
szervezet	jobb	ellazulását,	valamint	a	
vérkeringés	fokozását.	

Exkluzív	shiatsu	masszázsélmény	
intenzív	hőterápiával!

•	Tradicionális	ujjnyomásos	masszázs 
		4	masszázsgörgővel
•	Állítható	tartóhevederének	köszön- 
	 hetően	 a	 szék	 háttámlájának	 bár- 
	 mely	részére	felszerelhető
•	A	melegítő	funkció	fokozza	a	masz- 
	 százs	jótékony	hatását
•	Több	testrészen	használható:	nyak, 
		 hát,	derék,	comb,	vádli
•	Egygombos	vezérlés

Deluxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal
GYVM24EP	Egészségpénztári	termék!

deluxe lábmasszírozó
GYVM28EP	Egészségpénztári	termék!

vitality lábmasszírozó
GYVM20

Frissítő	lábmasszázs	az	Ön	
otthonában	is!

•	Exkluzív	masszázsélmény	a	lábak- 
	 nak
•	Görgős	masszázs	a	talpon,	párnás 
		masszázs	a	bokánál
•	Innovatív	melegítő	funkció
•	3	automata	masszázsprogram
•	Távirányító	 segítségével	 könnyen 
		 kezelhető

Exkluzív	masszázsélmény	a	lábaknak
A	Vivamax	DeLuxe	lábmasszírozó	görgőkkel	és	légpárnákkal	végez	masszázst	
a	lábfejen,	így	segít	megszabadulni	a	napi	stressztől,	kikapcsolódni	és	ellazulni.
Masszázsfunkciók:
•	Hőterápiás	 görgők:	 a	 hőterápiás	 görgők	 előre-hátra	 mozgással	 ringatják 
		 talpunkat.	Az	intenzív	hőterápia	erősítheti	a	masszázs	jótékony	hatásait.
•	Forgó	 görgők:	 intenzív	 forgó	 mozgással	 átnyomkodják,	 átmasszírozzák 
		 talpunkat,	érintve	az	akupunktúrás	pontokat.
•	Légpárnák:	 folyamatos	pulzáló	mozgásuk	révén	a	 légpárnák	a	boka	körüli	 
	 masszázzsal	segítenek	ellazítani	a	lábfejeket	és	csökkenteni	azok	zsibbadtságát.
További	termékjellemzők:
•	2	automata	masszázsprogram
•	Innovatív	melegítő	funkció

- otthon az egészségben!
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RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

shiatsu 
derÉkmasszírozó párna

GYVM29

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

Masszírozó	párnák	

Hőterápiás	masszírozó
golyócskák 

Forgó	görgők	

-34%

69.990 Ft helyett

59.990 Ft

44.990 Ft helyett

29.990 Ft

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

49.990 Ft
jav. fogy. ár: 59.990 Ft

szuper ár!

szuper ár!



Termékjellemzők:
•	3	hátmasszázs	módozat:	
	 alsó,	felső,	teljes	hátrész
•	Fűthető	görgők
•	Beépített	vibrációs	
	 motor:	állítható	
	 intenzitással
•	Csendes	működés
•	Elegáns,	exkluzív	
	 kialakítás

Nyak-,	derék-	és	hátmasszírozásra	is	kiváló!
A	 Vivamax	 univerzális	 masszírozó	 számos	 masszázs- 
készülék	(masszázsülés,	derékmasszírozó,	kézimasszí-
rozó)	 előnyeit	 egyesíti	 egy	 termékben.	 Segítségével	
masszírozhatja	 hátát,	 derekát,	 nyakát,	 vagy	 akár	 lábait	
is.	 Háromdimenziós	 hőterápiás	 shiatsu	masszázsgörgői 
segítségével	 a	 masszázs	 	 szempontból	 legfontosabb 
területet,	 a	 nyakat	 és	 a	 csuklyás	 izmot	 is	 könnyedén	
elérheti!	Karja	beakasztásával	szabályozhatja	a	masszázs	
erősségét,	de	akár	finoman	neki	is	dőlhet,	ezzel	is	fokoz-
va	a	masszázsintenzitást.

Shiatsu	masszázs
Tradicionális	ujjnyomásos	masszázs	4	masszázs- 
görgővel.											
Kényeztető	hőterápia
Fokozza	a	shiatsu	masszázs	jótékony	hatását.
Univerzális	használat
Masszírozza	nyakát	és	
csuklyás	izmait	vagy
próbálja	ki	a	hát	egyéb	
területein,	illetve	más	
testrészeken	is.

shiatsu masszázsülés
GYVM26

shiatsu univerzális masszírozó
GYVM23

üzletkereső: www.vivamax.hu
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Exkluzív	shiatsu	masszázsélmény	prémium	kivitelben!	
Shiatsu	masszázs:	shiatsu	masszázs	során	a	masszázs- 
görgők	 körkörös	 mozdulatokkal	 haladnak	 végig	 a	
gerincoszlop	két	oldalán.
Hőterápia:	 az	 intenzív	 hőterápia	 fokozza	 a	 masszázs	
jótékony	hatását.
Vibrációs	 masszázs:	 a	 készülék	 ülőrészébe	 beépített	
vibrációs	 motor	 az	 alsótest	 masszírozásához	 nyújt	
segítséget.

2év
			garanciával!

2az1-ben	kézimasszírozó	
cserélhető	masszázsfejekkel!

A	 kézimasszírozó	 kiválóan	 alkalmas	
akár	a	teljes	hát	megmasszírozására,	
hiszen	a	hosszú,	 ergonomikus	nyél- 
nek	köszönhetően	könnyedén	elérheti	
vele	vállait,	lapockái	környékét,	de	akár	
a	derekát	is.	
Termékjellemzők:
•	Ergonomikus	kar
•	Lecsatolható	kézi	masszázsegység
•	Fokozatmentesen	állítható	masszázs- 
		 intenzitás
•	2	cserélhető	masszázsfej
•	Hőterápia	vörös	fénnyel

2 az

 

 1-ben

deluxe kÉzimasszírozó
GYVMK4

vizes láBmasszírozó és láBfürDő
GYVLM

Lazítson	otthonában	minden	nap	a	Vivamax	vizes	lábmasszírozó	és	lábfürdő	
használatával!	A	vibrációs	masszázs	és	a	pezsgőfürdő	segít	ellazulni,	serkent- 
heti	a	vérellátást,	ellazíthatja	a	megfeszült	izmokat,	segíthet	revitalizálni	a	meg- 
fáradt	lábakat.	
Termékjellemzők:
•	2	féle	masszázsfunkció	(pezsgő	és	
	 vibrációs	masszázs)
•	Intenzív	vízmelegítő	funkció
•	4	cserélhető	masszázsegység
•	Lábmasszírozó	görgők
•	Illóolajjal	is	használható
•	Kifröccsenés	elleni	védelem
•	Gumitalpak	a	biztonságosabb	
	 rögzítésért

-33%
29.990 Ft helyett

19.990 Ft

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

12.990 Ft
jav. fogy. ár: 14.990 Ft

szuper ár!

szuper ár!

11.990 Ft
jav. fogy. ár: 13.990 Ft



- otthon az egészségben!
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   Páratartalom- és hőmérő
    beltÉri használatra

Ajánlatunk!

GYVPM
2.990 Ft helyett
  2.690 Ft

További	vízszűrőbetét	
(GYVH23SZ2): 1.490	Ft

•		Negatív	ion	funkció	(vírusok	ellen)
•		Automata	funkció:	beállítható	a	kívánt	páraszint
•		Páratartalom	mérés	és	digitális	kijelzés
•		Víztartály:	5,2	liter
•		Időzíthető	be-	és	kikapcsolás
•		Szabályozható	intenzitás
•	Párakibocsájtás:	kb.	300	ml/óra
•	Kerámia	vízszűrőbetét
•	30	m2-es	helyiségméretig	ajánljuk

2év
			garancia!

5,2 
  liter

ultrahangos multiFunkCiós párásító
GYVH23

ultrahangos 
állatFigurás párásító

GYVH19

ultrahangos párásító
GYVH38

•	Cserélhető	vízszűrőbetét
•	Szabályozható	intenzitás
•	A	készülék	a	víz	kifogyásakor	
	 automatikusan	kikapcsol
•	Víztartály	kapacitás:	2	liter
•	Párakibocsájtás:	kb.	220	ml/óra
•	Kb.	20	nm-es	helyiségméretig
		ajánljuk

•	Könnyedén,	felülről	is	utántölthető
•	Csendes	működés
•	3,2	literes	víztartály
•	Cserélhető	vízszűrőbetét
•	Szabályozható	intenzitás
•	Párakibocsátás:	max.	250	ml/óra
•	25	nm-es	helyiségméretig	ajánljuk

Higiénikus	és	szuper	intenzív	
párásítás!

•	A	meleg	párát	forralással	állítja	elő, 
		ezáltal	higiénikus	és	nincs	szükség	 
	 rendszeres	karbantartásra
•	Osztott	víztartály:	egyszerre	csak	a	 
	 szükséges	mennyiségű	vizet	forralja
•	Külső	illóolaj	tartály
•	Elsősorban	 nagyobb	 légterű	 helyi- 
	 ségekbe	ajánljuk	(40	m2-ig)
•	Párakibocsájtás:	350	ml/óra
•	Víztartály:	2,6	L
•	Teljesítmény:	300W
Figyelem!
•	A	párásítás	intenzitása	nem	szabályozható!
•	A	kibocsátott	gőz	forró,	ügyeljen	gyermeke 
		 és	tárgyai	épségére!

Állatfigurás	párásító	
gyerekszobába,	a	gyermekek	és	

a	család	egészségéért!
•	A	stabil,	dőlésbiztos	talp	miatt	nehe- 
	 zebben	borítható	fel	
•	Béka	 formája	szerethetővé	 teszi	a 
		 gyermekek	számára	is	
•	Halk	 működése	 miatt	 éjszaka	 is 
		 használható
•	Vízszűrő	 betéte	 segít	 csökkenteni 
		 a	levegőbe	kerülő,	vízkeménységet	 
	 okozó	részecskéket
•	A	 párásítás	 intenzitása	 könnyedén 
		 szabályozható
•	Víztartály	kapacitás:	3,7	liter
•	Max.	helyiségméret:	20	m2

•	Párakibocsájtás:	kb.	200	ml/óra

3,7 
  liter

2 
  liter

Új!

ultrahangos párásító
GYVH20;	GYVH20S

EasyFill 
technológia

24.990 Ft helyett

19.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft/db

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

14.990 Ft
jav. fogy. ár: 16.990 Ft

szuper ár!
Bevezető, 
szuper ár!

14.990 Ft
jav. fogy. ár: 18.990 Ft

emeD gőzPárásító
GYUM750EMED



						Párásító,	illóolaj	párologtató	és	
								hangulatvilágítás	egyben!

•	Aromaterápia:	bármilyen	illóolajjal	használható
•	Fényterápia:	 hangulatunktól	 függően	 váltakozó	 színek 
		vagy	egy	szín	kiválasztása
•	Ezüst	ionokkal	a	baktériumok	ellen
•	Használható	Salvus	vízzel	is
•	Csendes	működés
•	Szabályozható	intenzitás
•	Párakibocsájtás:	
	 max.	60	ml/óra
•	1L-es	víztartály

szuper ár!

online ügyfélszolgálat – www.vivamax.hu
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1 
  liter

Magasság:	15	cm

100% tisztaságú 
illóolajok

GYVI...

illóolaj párologtató 
usb Csatlakozóval

GYVH27

ultrahangos illóolaj 
párologtató

GYVH34

Kiszerelés:	10ml

• Top3	illóolaj	szett	szuper	áron:	
	 levendula/narancs/eukaliptusz (GYVI14):
  1.990	Ft		66,33	Ft/ml	(3x10	ml)
•	Grapefruit	(GYVI11): 1.190	Ft	(119	Ft/ml)
•	Teafa	(GYVI12): 1.290	Ft	(129	Ft/ml)
•	Borsmenta	(GYVI13): 1.190	Ft	(119	Ft/ml)
•	Eukaliptusz	(GYVI5): 790	Ft	(79	Ft/ml)
•	Narancs	(GYVI7): 790	Ft	(79	Ft/ml)
•	Citrom	(GYVI6): 990	Ft	(99	Ft/ml)
•	Erdei	fenyő	(GYVI9): 1.190	Ft	(119	Ft/ml)
•	Indiai	citromfű	(GYVI8): 1.190	Ft
		(119	Ft/ml)
•	Levendula	(GYVI10): 1.190	Ft	(119	Ft/ml)

100%
tisztaság

salvus víz
 1,5 l

Ajánlatunk!

GYSALV 
  790 Ft (527 Ft/L)

•	Szakaszos	és	folyamatos	működés:
	 A	 folyamatos	 párakibocsájtás	 mellett	 lehetőség	 van 
	 szakaszos,	 30	másodpercenkénti	 párakifúvással	 hasz- 
	 nálni.
•	Fény-	és	színterápia:
	 A	színek	rotálhatók	vagy	tetszőlegesen	választhatók.	
•	Aromaterápia:
	 Vivamax	illóolajok	használatával	segítheti	a	relaxációt, 
		és	hozzájárulhat	a	nyugodt	alváshoz.
•	Párakibocsájtás:
	 szakaszos:	15	ml/óra
	 folyamatos:	30	ml/óra
•	Magasság:	14	cm

Csendes	működés!

Bárhová	magával	viheti,	használja	
akár	autóban,	akár	a	laptopjáról!!
•	Állítható	intenzitás:	
	 10,	30,	60	másodpercenként	fúj	
	 illóolaj	párát	a	levegőbe
•	Kivehető	és	könnyen	tisztítható	
	 illóolajtartály	(1	ml)
•	Ultrahangos	illóolaj	porlasztás
•	Használható	otthon,	a	munkahelyén	
	 vagy	autóban	is!

3	db-os	extra	illóolaj	tartály	szett 
(GYVH27U):	1.790	Ft

Különleges	formatervezés,	extra	
csendes	működés!

Az	 aromaterápia	 révén	 segít	 meg- 
őrizni	 jó	 közérzetünket	 és	 kedélyál- 
lapotunkat.	 A	 készülékhez	 vásárol-
jon	 a	 választékunkban	 található 
Vivamax	illóolajok	közül!
•	Szabályozható	intenzitás:	3	fokozat
•	Állítható	 fényerősség:	 3	 fokozat 
		(ki	is	kapcsolható)
•	Éjszakai	mód:	alacsony	intenzitás	
	 (extra	csendes)	+	kikapcsolt	jelzőfény	
•	Aromaterápia:	használja	100%-os	
	 tisztaságú	Vivamax	illóolajokkal
•	Párakibocsájtás:	Max.	27	ml/óra
•	110	ml-es	 tartály:	 intenzitás	 foko- 
	 zattól	függően	a	készülék	egy	feltöl- 
	 téssel	4-12	órás	működésre	alkalmas.
•	Magasság:	20	cm

ultrahangos aromapárologtató És 
Éjszakai FÉny

GYVH35

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

4.990 Ft helyett

3.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

ultrahangos illóolaj párologtató 
És párásító

GYVH30



    memóriahabos termÉkek

•	Segít	elkerülni,	illetve	enyhíteni	a	deréktájban	keletkező	 
	 nyomást,	segítségével	a	gerincoszlop	felveszi	a	megfe- 
	 lelő	ívet
•	Huzata	levehető	és	mosható
•	Öves	kialakításának	köszönhetően	a	székhez	rögzíthető
•	Sűrűség:	45	kg/m3

•	Méret:	45	x	38	x	8	cm

memóriahaBos anatómiai ülőPárna       
GYVMF6Memory

by vivamax
plus

Memory
by vivamax

plus

További	memóriahabos	termékek:	www.vivamax.hu

memóriahabos anatómiai 
         derÉktámasz

Ajánlatunk!

GYVMF2 Szuper ár!
5.490 Ft helyett

  4.490 Ft

•	Hátsó	 anatómiai	 emelésének	 köszönhetően	 jobban 
	 megtámasztja	 a	 fejet,	 ezért	 a	 hagyományos	 nyak- 
	 párnákhoz	képest	kényelmesebb	ülést	biztosít
•	Huzata	szellőzőnyílásokkal	van	ellátva,	mely	biztosítja	a 
		 levegő	szabad	áramlását
•	Sűrűség:	55	kg/m3

•	Méret:	30	x	31	x	13	cm

Puhább,	nyomásra	
érzékenyebb	

felület!

memóriahabos anatómiai nyakpárna       
GYVMF3Memory

by vivamax
plus

- otthon az egészségben!
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•	Kiváló	minőségű	memóriahab	felhasználásával	készült.
•	A	testhő	hatására	felveszi	a	nyak	ívét,	így	tehermentesítve	 
	 a	nyaki	csigolyát.
•	Hipoallergén	anyag,	levehető,	mosható	huzat.
•	Sűrűség:	45	kg/m3

•	Méret:	60	x	40	x	13	cm

•	Kiváló	minőségű	memóriahab	felhasználásával	készült
•	Bambuszszálas	huzattal
•	Formáját	a	test	anatómiájához	igazodva	fejlesztették	ki
•	Kontúrja	 tökéletes	alátámasztást	nyújt	a	csigolyáknak,	 
	 ezzel	biztosítva	a	nyugodt	és	pihentető	alvást
•	Hipoallergén	anyagának	köszönhetően	nem	allergizál
•	Huzata	levehető,	így	
	 könnyedén	tisztítható
•	Sűrűség:	45	kg/m3

•	Méret:	50	x	30	x	10/7	cm

memóriahabos anatómiai alvópárna
GYVMF4Memory

by vivamax
plus

memóriahabos alvópárna
GYVMF5Memory

by vivamax
plus

ionos légtisztító Pollenszűrővel
Aromaterápiás	és	negatív	ionos	funkcióval!	

1.	HEPA	és	aktívszén	szűrő:	nagy	hatékonysággal	szűri	ki	a	levegőben	terjedő	legfinomabb	méretű	–	3		µm	nagyságú		–	 
	 szennyező	anyagokat,	baktériumokat,	pollent,	port,	allergéneket.
2.	Negatív	ion	kibocsájtás:	a	negatív	ionok	semlegesíthetik	a	mikroszennyeződéseket.	
3.	Aromaterápia:	a	beépített	illóolaj	párologtató	modulnak	köszönhetően	mindig	a	
	 hangulatához	illő	illatot	választhatja.
4.	Szabályozható	intenzitás:	3	fokozata	segítségével	saját	igénye	szerint	
	 módosíthatja	a	ventilátor	működésének	erősségét.
5.	Csendes	működés:	első	fokozaton	gyerekszobába,	éjszakai	használatra	is	
	 alkalmas.
6.	Ajánlott	helyiségméret:	20	m2,	azaz	könnyedén	tisztává	varázsolhatja	
	 nappalija,	hálószobája	vagy	irodája	levegőjét.
7.	Alacsony	fogyasztás:	környezetbarát	megoldás	lakása	tiszta	levegőjéért.

Műszaki	adatok:
•	Feszültség:	220-240	V
•	Teljesítmény:	25	W
•	Maximális	hangerő:	<55	dB
•	Méret:	213	x	280	mm

GYVLH

Aktív	szén	és	HEPA	
szűrőrendszer:	GYVLHSZ
4.990	Ft

Használja	Vivamax	
illóolajjal!

6.990 Ft helyett

5.990 Ft

7.990 Ft helyett

4.990 Ft 4.990 Ft helyett

3.990 Ft

6.990 Ft helyett

5.990 Ft

26.990 Ft
jav. fogy. ár: 29.990 Ft

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

2év
			garanciával!

GYVMF1Szuper ár!
6.990 Ft helyett

5.990 Ft

Keményebb	kivitel!

memóriahabos 
anatómiai ülőPárna

Ajánlatunk!

-37%



szuper ár!

Kérdezzen minket! - www.vivamax.hu
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•	2	fokozatú	hőmérséklet	szabályzó
•	Biztonságos	használat,	automatikus	túlmelegedés	elleni
		 védelem
•	Méret:	150	x	80	cm
•		Anyaga:	100%	polyester
•	Teljesítmény:	60W

A	jade	kő	olyan	féldrágakő,	mely	kiváló	a	hőmegtartásban	
és	a	hő	továbbadásában.	A	felmelegített	jade	kövek		távoli	
infravörös	sugarakat	bocsátanak	ki,	melyek	segíthetnek	
egyes	egészségügyi	panaszok	csökkentésében.
•	700C-ra	melegíthető
•	72	db	jade	kővel
•	Hőmérséklet	szabályzó
•	Méret:	44	x	44	cm
•	Teljesítmény:	50W

Intenzív	hőterápia	és	ölelni	való	puhaság!
A	 Vivamax	 Deluxe	 melegítő	 párna	 bársonyosan	 puha,	
kényelmesen	használható	dereka,	nyaka	mögé	téve	vagy	
más	 fázós	 testrészein.	 Világító	 kijelzőjének	 köszön-
hetően	kezelőfelülete	sötétben	 is	 jól	 látható,	automati-
kus	 kikapcsolás	és	 túlmelegedés	elleni	 védelem	 funk-
ciója	pedig	biztonságossá	teszi	a	használatát.
•	Szabályozható	hőmérséklet	(3	fokozat)
•	Automatikus	kikapcsolás	90	perc	után
•	Levehető,	mosható	huzat
•	Intenzitás	kijelző	háttérvilágítással
•	Túlmelegedés	elleni	védelem
•	Extra	hosszú,	lecsatolható	
	 kábel
•	Méret:	30	x	40	x	14		cm
•	Teljesítmény	100	W

Deluxe melegítő lePeDő
Ajánlatunk!

GYVH28    Szuper ár!
13.990 Ft helyett

  9.990 Ft

szuper intenzív 
hőterápiával

-50%

melegítő lePeDő
GYVH12

Deluxe melegítő Párna
PuháBB, vastagaBB anyagBól

GYVH41

eleKtromos melegítő Párna
GYVH18

hőteráPiás Párna jaDe KöveKKel
GYVH6

himalájai sókristály lámpa
GYVSL01

9.990 Ft helyett

7.990 Ft

szuper ár!

szuper ár!

9.990 Ft
jav. fogy. ár: 12.990 Ft

9.990 Ft
jav. fogy. ár: 19.990 Ft

eleKtromos melegítő Párna
Ajánlatunk!

GYVH39

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

•	3	fokozatú	hőmérséklet	szabályzó
•	Túlmelegedés	elleni	védelem
•	Méret:	40	x	32	cm
•	Kézzel	mosható	huzat
•	Teljesítmény:	60W

8.990 Ft helyett

7.990 Ft

•	Hangulatjavítás,	relaxáló	hatás	
•	Prémium	minőségű	himalájai	sóból	
•	Kellemes,	meleg	fény	
•	Negatívion-kibocsájtás
•	Különleges	forma
•	Hálózatról	működtethető
•	15W-os	izzóval
•	Súlyuk:	kb.	2	kg

Magasság:	kb.	18	cm

3.490 Ft helyett

2.990 Ft
szuper ár!himalájai sókristály 

lámpa

Ajánlatunk!

GYVSL02

 
5.990 Ft

Jav. fogy. ár: 7.490 Ft

   Szuper ár!

2év
			garanciával!

gumi melegítő PalacKoK 
huzattal

Ajánlatunk!

GYVMP1	(lila	bagoly)	
GYVMP2	(kék	bagoly)

      1.990 Ft/2db
1+1 akció!
Akciósan: 995 Ft/db

-50%



smr 
masszázshengerek

Ajánlatunk!

GYVF10,	GYVF10S

3.990 Ft-tól

mágneses turmalinos termÉkeink 
Könyökszorító Bokaszorító

2.990	Ft
GYVFMB…

Csukló-	és	
kézfej	szorító

2.990	Ft
GYVFMKF…

2.990	Ft
GYVFMK…

Csuklószorító Térdpánt

1.990	Ft
GYVFMCS…

2.990	Ft
GYVFT

- otthon az egészségben!
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sport tÉrdszorító stabilizáló pántokkal
GYVFTSTT….	ViVa Fit

by vivamax

fisiocrem gyógynövényeKKel
GYFI60

Kiszerelés:
60	ml

herbal Freeze izomFájdalomra
GYEHF100Herbal freeze

Kiszerelés:	100	ml

•	Intenzív,	azonnali	hatás	izomfájdalom,	
	 ízületi	gyulladás	esetén!
•	Gyors	felszívódás
•	Tartósítószer-,	illat-	és	mesterséges	
	 színezékmentes

kineziológiai tapasz
GYVKTEP	Egészségpénztári	termék!

Árnika Orbáncfű Körömvirág Teafa

A	Fisiocrem	gondosan	válogatott,	természetes	
gyógynövények	hozzáadásával	készült.	
Aktív	hatóanyagok:

A	természetes	és	szabad	mozgásért!

 Természetes	hatóanyagok
	 Gyors	eredmény
	 Minden	korosztálynak
	 Ajánlott	ízületi	szorítókhoz	is

•	A	 tépőzáras	 stabilizáló	 pántoknak	 köszönhetően	 a 
		 szorítóerő	és	a	tartás	még	intenzívebb,	így	a	sérülések 
		 veszélye	csökkenthető.
•	Speciális	 légáteresztő	anyagból	készült,	emiatt	 ideális 
		 viselet	sporttevékenységekhez.
•	A	kompressziós	hatás	stabillá	teszi	a	tartást,	így	segít- 
	 heti	a	sérülések	utáni	regenerációt.
•	A	térdízület	anatómiájához	igazodó,	
	 egyedi	szövési	technikával	készült	
	 anyag	kifejezetten	rugalmas	és	tartós.
•	Méretek:	S,	M,	L,	XL

1.690 Ft helyett

1.290 Ft
12,9 Ft/ml

2.490 Ft
jav. fogy. ár: 2.990 Ft

2.490 Ft helyett

1.990 Ft
33,1 Ft/mlszuper ár!

szuper ár!2.690 Ft helyett

1.990 Ft/db
398 Ft/mszuper ár!

      sport tÉrdszorító   
Ajánlatunk!

GYVFST...

1.990 Ft helyett

  1.790 Ft

3 az

 

 1-ben
Intenzív	mágnesterápia	jótékony	hatású	turmalinnal!
•	Intenzív	 mágnesterápia	 az	 anatómiailag	 fontos	 pon- 
	 tokon	13	darab,	egyenként	1700	Gauss	erősségű	mág- 
	 neskoronggal.
•	A	 turmalin	az	általa	kibocsájtott	 távoli	 infrasugaraknak 
		és	negatív	ionoknak	köszönhetően	erősítheti	a	mágneses 
		szorító	ízületekre	gyakorolt	jótékony	hatását.	
•	A	termék	ideális	különböző	sporttevékenységekhez.	
•	Segítheti	a	sportsérülések	utáni	regenerációt.	
•	Bőrbarát,	puha	szövésű,	erős,	elasztikus	anyag.

13 db 
nagy 

energiájú 
mágnes

Patella 
könnyítés 

Bőrbarát, 
puha 

szövés

Távoli 
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Erős, 
elasztikus 

hatás

4.990 Ft helyett

3.990 Ftszuper ár!

kineziológiai tapaszok 
turmalinnal

Ajánlatunk!

GYVKTT      Szuper ár!
  3.490 Ft helyett

  2.990 Ft 
      (598 Ft/m)

Többféle	színben	a	mozgás	szabadságáért!
•	Vízálló,	akár	4-5	napig	is	hordható	
•	Rugalmassága	a	bőrrel	megegyező
•	Légáteresztő
•	Fényképes	használati	útmutatóval
•	Hossza	5	m,	szélessége	5	cm
•	8	féle	színben

mágneses tÉrdszorító turmalinnal
GYVFM….	ViVa Fit

by vivamax



GYJLS2SNGYJM11SF

GYJB3SN

GYJL1SN GYJL3SN

GYJCR1N GYJCR2N

GYJBS7SN/F GYJBS9SN

GYJB4SN

GYJLS1SNGYJBS11SN

GYJBS12SN

mágneses nyaklánCok ajándék mágneses hematit nyaklánccal! 

mágneses karlánCok ajándék mágneses hematit nyaklánccal! 

GYJF9

mágneses fülBevalómágneses karpereCek ajándék mágneses hematit nyaklánccal!

Akár	2000	Gauss	erősségű	mágnesekkel
Rozsdamentes	acélból
Kivehető	szemek,	könnyen	méretre	alakítható
Több	méretben

		„Bármely	mágneses	kar-	és	nyaklánc	vásárlása	
esetén	 AJÁNDÉK	mágneses	
hematit	nyakláncot	adunk!”*  
     *Készlet	erejéig!

Kövessen minket facebook-on is!
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3.990 Ft/pár4.990 Ft4.990 Ft

9.990 Ft

4.990 Ft

6.990 Ft 6.990 Ft 6.990 Ft

9.990 Ft

4.990 Ft

9.990 Ft

4.990 Ft

7.990 Ft

4.990 Ft

szuper ár!szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

szuper ár!

testösszetétel elemző 
mÉrleg 6 FunkCióval 

GYVBF2

ultrahangos mÉly-
masszázs KészüléK

GYVUM2A

arCszauna
GYVASz

KozmetiKai tüKör
GYVKzT

A	multifunkciós	mérleg	 a	 testtömeg 
mellett	a	következő	értékeket	is	méri:
•	Testzsír	
•	Izomtömeg	
•	Test	hidratáltság	
•	Csonttömeg	
•	Ajánlott	napi	kalóriabevitel	

Fogyókúrázzon	okosan!

3év
			garanciával!

A	 Vivamax	 arcszauna	 az	 otthoni 
szépségápolás	 hatékony	 eszköze,	
segítségével	könnyedén	kitisztíthatja	
az	eltömődött	pórusokat	és	tisztává,	
üdévé	varázsolhatja	bőrét.	A	gőzölés	
hatására	 a	 bőr	 visszanyerheti	 ned-
vességtartalmát,	hidratálttá	válik,	és	
ismét	bársonyosan	sima	és	ragyogó	
lehet.	 A	 készülék	 inhalálásra	 is	 al-
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Egészítse	 ki	 a	 kezelést	 aromaterá- 
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•	Narancsbőr	kezelés
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	 és	hegek	kezelése
•	Hatóanyag	bevitel	
	 elősegítése
•	Alakformálás,	
	 zsírégetés

AJÁNDÉK 
1.790 ftértékű 

Dr. Kelen zsírégető 
és anticellulit géllel!+

szÉpsÉgápolás

6.990 Ft helyett

5.990 Ft

6.990 Ft
jav. fogy. ár: 7.990 Ft

17.990 Ft

7.990 Ft
jav. fogy. ár: 8.990 Ft

szuper ár!

6 az

 

 1-ben
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A	láb	keringési	rendellenességeinek	kezelésére!
Termékjellemzők:
•	A	teljes	láb	(lábfej,	lábszár	és	comb)	kezelésére
•	A	lábszár	és	comb	mandzsetták	külön	is	használhatóak
•	9	kezelési	mód
•	Méretre	igazítható,	tépőzáras	mandzsetták
•	Hálózatról	és	elemmel	is	működtethető
Javallatok:
•	Használható	visszeres	láb	kezelésére	
•	Javíthatja	a	vér-	és	nyirokkeringést
•	Csökkentheti	a	nehézláb	érzést	és	
	 a	lábduzzanatot
•	Ajánlott	narancsbőr	kezelésre,	
	 karcsúsító,	feszesítő	hatású

•	Orvostechnikai	eszköz
•	Anatómiailag	fejlesztett	kötési	tech- 
	 nika
•	Megerősített	sarok-	és	lábujjrész
•	Precíz	kompressziós	zónák
•	Kompressziós	erősség:	13-17	Hgmm
•	Két	színben:	fekete	és	ekrü
•	Méretek:	39-41,	41-43,	43-45

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

veera kompressziós 
zokni

GYEKU...	EP	

veera KomPressziós harisnyáK ezüst ionoKKal
Esztétikum és egészségmegőrzés!

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

MINŐSÉG
Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt 
mintájú kötési technika, mely garancia 
a tartósságra és az intenzív kompresszió 
legalább 6 hónapos megőrzésére.

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

FRISSESSÉG
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia 
a hosszantartó frissesség és higiénia 
érdekében!

TARTÓSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel 
a szem.

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

Mik azok a Veera kompressziós termékek?
A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban  
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.  
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot  
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irányuló, fokozatos kompresszió egész nap  
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású anyagból készültek, melyeket  
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
• lábfájás és lábduzzadás esetén,
• az első érelváltozások megjelenésekor,
• ha genetikai hajlama van a visszerességre,
• keringési elégtelenségben szenvedőknek.

Ismerje meg Veera kompressziós termék választékunkat:   
térdharisnyák, zoknik, combfixek,  

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

Teljes termékválasztékunkat keresse a Vivamax szaküzletekben, valamint a www.vivamax.hu oldalon!

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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FRissEsség
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia a 
hosszantartó frissesség és higiénia érdekében!
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A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
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Esztétikum és egészségmegőrzés minden korosztály számára!
Ajánlott mozgásszegény életmód, tartós ülő vagy állómunka esetén, utazáskor, illetve visszérre való hajlammal rendelkezőknek. 

Miért érdemes Veera terméket választani?

vénamasszírozó KészüléK lÉgpárnákkal
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- otthon az egészségben!
Egészségpénztárra 

elszámolható!

3.990 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

(40 den) gyekt40 (70 den) gyekt70

1.990 Ft helyett

1.490 Ft
Szuper ár!

2.490 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

térdharisnyák

(40 den) gyekh40 (70 den) gyekh70

2.490 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

3.990 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

harisnyák
térdharisnyák

(140 den) gyekmt140
harisnyák

(70 den) gyekmh70

mikroszálas termékek

2.490 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

4.490 Ft helyett

3.990 Ft
Szuper ár!

Az	alábbi	jellel	ellátott	termékeink	
elérhetőek	nyitott	változatban	is!

(70 den) gyekC70 

combfixek 

tÉrdharisnyák (140 den)
Ajánlatunk!

GYEKT140
GYEKT140NY	                 Szuper ár! 

          2.290 Ft
Jav. fogy. ár: 2.790 Ft

CombFixek (140 den)
Ajánlatunk!

GYEKC140
GYEKC140NY	                 Szuper ár! 

          4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.290 Ft

27.990 Ft
jav. fogy. ár: 32.990 Ft

2.690 Ft
jav. fogy. ár: 2.990 Ft



Bevezető ár!

szuper ár!

szuper ár! szuper ár! szuper ár!

mágneses talpbetÉt
Ajánlatunk!

GYVFMMT                     

   1.790 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft
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vivafit BütyöKKorrigáló eszKözöK 
Széles	választékban	minden	bütyökproblémára!

	•	Nappali	és	éjszakai	használatra	is
	•	Korrigáló,	védő	és	megelőző	típusok
	•	Kiváló	minőségű	alapanyagok	
	 	felhasználásával	készültek
        

ViVa Fit
by vivamax

comfort BütyöKvéDő    
Párban,	két	méret:	(S;L)

párnás 
BütyöKKorrigáló    

Párban,	két	méret:	(S;L)

szilikon 
BütyöKvéDőK    

Párban,	egy	méret

Éjszakai 
BütyöKKorrigáló sín        
Párban,	egy	méret

nagylábujj 
tornáztató        
Egy	méret

harántemelő Párna        
Párban,	egy	méret

GYVFCB… GYVFES GYVFH

GYVFPK… GYVFNT GYEVM

deluxe mágneses talpbetÉt
GYVFMPT…ViVa Fit

by vivamax

gel & soFt talpbetÉt
GYVFGST…ViVa Fit

by vivamax

“diabetiC” talpbetÉt 
(Cukorbetegek számára is)

GYVFDB…ViVa Fit
by vivamax

•	Cukorbetegeknek	különösen	ajánlott
•	Hétköznapi	viseletre	is	alkalmas
•	Kiegyenlíti	a	nyomáspontokat,	ezáltal	csökkenti	a	sebek 
		és	fekélyek	kockázatát
•	2	alsó	gél	betét	az	ízületek	tehermentesítésére
•	Méretek:	36/37;	38/39;	40/41;	
	 42/43;	44/45

•	2	x	11	db	nagy	méretű,	880	Gauss	erősségű	mágnes
•	Akupresszúrás	masszázs
•	Emelt	sarokperem
•	Rugalmas,	puha	talp
•	Jó	légáteresztés	és	nedvszívóképesség
•	Méretek:	36,	37,	38,	39,	
	 40,	41,	42,	43,	44

memóriahaBos talPBetét hőszigeteléssel
GYVFWM...ViVa Fit

by vivamax

•	Ízületek	tehermentesítése,	rendkívül	jó	ütéselnyelés
•	Anatómiai	lábágy
•	Rezgéscsillapító,	puha	gél
•	Rugalmas,	hosszantartó	viselet	esetén	is	formatartó	szi- 
	 likon	gél
•	Két	méret:	S	és	L

•	Hőszigetelő	alufólia	réteg
•	Memóriahab	réteg
•	Aktívszén	réteg
•	Velúr	szövet	felső	rész

Új!

1.990 Ft/pár 1.990 Ft/pár 1.690 Ft/pár

2.990 Ft
jav. fogy. ár: 3.490 Ft

2.790 Ft
jav. fogy. ár: 2.990 Ft

1.990 Ft
jav. fogy. ár: 2.490 Ft

1.790 Ft
jav. fogy. ár: 1.990 Ft

Napi	pár	perc	kényeztető	masszázs	Önnek	is	jár!
•	Akupunktúrás	pontok	stimulálása
•	2x33	db	rugós	masszírozófej,	2x6	db	mágneses	masszí- 
	 rozófej,	600	Gauss	erősségű	mágnesekkel
•	Csúszásmentes,	rugalmas	talp
•	A	lábfej	méretére	igazítható	a	tépőzáras	pántok	segít- 
	 ségével
•	Méretek:	38-39,	40-41,	42-43,	44-45     

akupresszúrás masszázspapuCs
GYVFMP…ViVa Fit

by vivamax

1.990 Ft/pár 990 Ft 990 Ft/pár

5.490 Ft
jav. fogy. ár: 5.990 Ft



- otthon az egészségben!
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Crazy Fit vibráCiós 
trÉner

GYVF13

slim Crazy Fit „basiC” vibráCiós trÉner
GYVF15

•	10	automata	és	1	manuális	program
•	120	választható	sebességfokozat	a 
		lassútól	(kezdőknek)	a	rendkívül	in- 
	 tenzív	billenő	mozgásig	(haladóknak) 
•	Számos	 választható	 alappozíció	 a 
		hatékonyabb	izommunkáért
•	LED	kijelző
•	Stabil,	 időtálló	alap	és	masszív	ka- 
	 paszkodó	felület
•	2	gumikötél	a	hatékonyabb	és	vál- 
	 tozatosabb	gyakorlatvégzésért

RENDELÉSRE
akár 24-48 órás 

boltba szállítással!

79.990 Ft
jav. fogy. ár: 99.990 Ft

-36%

-45%

Formálja	testét	otthon	megerőltetés	
nélkül	és	rövid	idő	alatt!

•	3	automata	és	1	manuális	program
•	99	választható	sebesség
•	Ergonomikus	felépítés,	áramvonalas	dizájn
•	Távirányítóval	is	működtethető
•	2	gumikötéllel

RENDELÉSRE
akár 24-48 órás (ingyenes) 

boltba szállítással!

szuper ár!

44.990 Ft
jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Intenzív	mágnesterápia	jótékony	hatású	turmalinnal!		
•	Kiváló	minőségű	neoprén	anyag	és	nagy	rugalmasságú, 
		 gumírozott,	tépőzáras	hevederek	a	még	jobb	tartásért
•	A	 hatékony	 merevítőszálak	 egyszerre	 biztosítják	 a 
		 tartást	és	a	szabad	mozgást
•	Nagy	erősségű	mágneskorongok	az	anatómiailag	fon- 
	 tos	pontokon
•	A	turmalin	az	általa	kibocsájtott	 távoli	 infrasugaraknak 
		 és	negatív	ionoknak	köszönhetően	erősítheti	a	termék 
		 jótékony	hatásait
•	Több	méretben

mágneses tartásjavító háttámasz És 
mágneses derÉkszorító turmalinnal

GYVFMTH…	(háttámasz)	,	GYVFMD…(derékszorító)ViVa Fit
by vivamax

Turmalin-	és	
mágnesterápia	

egyben!

akupresszúrás matraC
Ajánlatunk!

GYVAM
         Szuper ár!  

3.990 Ft
 Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Napi	pár	perces	használat	segíthet:
•	a	hátfájás	csökkentésében,	illetve	megelőzésében,
•	a	gerinc	természetes	görbületének	visszaállításában,
•	a	váll-	és	a	hátizmok	rugalmasságának	javításában,
•	a	helyes	testtartás	kialakításában.
3	fokozatban	állítható	a	hát	edzettségi	állapotától	függően.

Gerinckímélő	
puha	betétAkupunktúrás	

masszázstüskék

GYVGD
hátnyújtó pad “gerinC doktor plus”

5.990 Ft helyett

5.490 Ft
5.990 Ft helyett

5.490 Ft

8.990 Ft helyett

4.990 Ft

2	ajándék	gumikötéllel	
a	hatékonyabb	

gyakorlatvégzésért!

szuper ár!
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A	termékeket	keresse	az	itt	felsorolt	üzletekben!	Vivamax	információs	szám:	06-1/889-9080,	weboldal:	www.vivamax.hu
szaküzletek

•	Ajka	-	Factum-Med	Kft.,	Szabadság	tér	4/A.,	88/201-373
•	Békéscsaba	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Gyulai	út	35.,	20/952-2135
•	Bp.	XIV	-	Vivamed	Egészségtár,	Sugár	f.sz.,	Örs	v.	tere	24.,	70-3777-815
•	Bp.	XXI	-	Medicator	Kft.,	Deák	tér	1.	(csepeli	piac)	1/280-5408
•	Bp.	IV	-	Jókai	Biocentrum,	Árpád	út	77.,	1/369-2461
•	Debrecen	-	Med-Inco	Kft.,	Széchenyi	u.	2.,	52/453-570
•	Dunakeszi	-	Vivamed	Egészségtár,	Fő	út	és	Liget	u.	sarkán	(buszmegállónál)70/377-7824
•	Eger	-	Rehab-Észak	Kft.,	Knézich	út	20.,	36/320-826
•	Gödöllő	-	Egészségtár,	Dózsa	Gy.	út	1-3.	(OTP	mellett),	28/516-770
•	Gyula	-	Prima-Protetika/Gyógy.	Szü.,	Semmelweis	u.	4.,	20/938-8720
•	Hatvan	-	Omker	Gyógy.	bolt,	Grassalkovich	u.	13.,	30/627-8014
•	Hévíz	-	Sz+Reha	Gyógybolt,	Petőfi	Sándor	u.	11-13.,	83/340-286
•	Hódmezővásárhely	-	Prima-Protetika/Gyógy.	Szü.,	Kossuth	tér	6.	,	20/939-1151
•	Kecskemét	-	Medident	Kft.,	Horváth	Döme	körút	10.,	76/329-371
•	Kecskemét	-	Röntgen	Kft.,	Aradi	vértanúk	tere	5.,	76/482-250
•	Kiskunfélegyháza	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Attila	u.	2.,	20/923-4014

•	Komárom	-	Intermed	Plusz,	Mártírok	u.	11.,	34/341-249
•	Makó	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Szegedi	út	2.,	20/938-8727
•	Mátészalka	-	Gyógy.	Segédeszköz	Szü.,	Kórház	u.	2-4.,	44/501-530
•	Miskolc	-	Omker	Gyógyászati	Szaküzlet,	Széchenyi	u.	62.,	30/627-8007
•	Orosháza	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Könd	u.	59.	(Kórház	üzletsoron),	20/939-0701
•	Ózd	-	Rehab-Észak	Kft.,	József	Attila	u.	31/a	(Papagáj-ház)	48/471-611
•	Szarvas	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Szabadság	u.	26.,	20/939-1101
•	Százhalombatta	-	Oliva	Biobolt,	Szent	István	tér	8.	magas	fsz.1.,	23/350	347
•	Szeged	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Pacsirta	u.	2.,	62/310-294
•	Szeged	-	Prima-Protetika/Gy.Szü.,		Tisza	L.	krt.	97.	(SZTK	1.	rendelő	1.	em.)	20/501-6662
•	Szentes	-	Medi-Vitas	Kft.,	Sima	Ferenc	u.	39.,	63/316-814
•	Szerencs	-	Rehab-Észak	Kft.,	Bekecsi	út	10.	(Rendelőintézet	területe),	47/560-130
•	Székesfehérvár	-	Omker	üzlet-Egészségcentrum,	Távírda	u.	25.,	22/503-026
•	Szombathely	-	Medorto	Gyógybolt,	Király	utca	33.,	70/774-6743
•	Szolnok	-	Sanitas	98	Kft.,	Batthyány	u.	6.,	56/515-258
•	Veresegyház	-	MS	Egészségtár,	Szent-Györgyi	A.	u.	2.,	(Praxis	ház),	20/579-3195

Kiemelt	viszonteladóink	webáruházainak	listáját	megtekintheti	a	www.vivamax.hu	weboldalon!
Az	újságban	szereplő	akciós	áraink	a	címoldalon	megjelölt	időpontig,	illetve	a	készlet	erejéig	érvényesek!	Az	ármegjelölésnél	feltüntetett	akción	kívüli	(felső),	illetve	javasolt	fogyasztói	
árak	a	forgalmazó	www.vivamax.hu	weboldalán	található	javasolt	fogyasztói	árak,	melyektől	egyes	üzletek	akción	kívül	eltérhetnek.	EP	logóval	jelölt	termékeink	elszámolhatók	egyes	
egészségpénztárakban,	de	vásárláskor	kérje	az	eladó	vagy	az	egészségpénztár	segítségét!	A	kiadvány	adatainak	összeállításakor	a	legnagyobb	gondossággal	jártunk	el,	az	ennek	el-
lenére	előforduló	esetleges	hibákért	felelősséget	nem	vállalunk!		Ha	üzleteinkben	átmeneti	akciós	készlethiányt	tapasztal,	a	terméket	rendelésre	rövid	időn	belül	pótoljuk.	A	kiadványban		 
						közölt	információk	tájékoztató	jellegűek.	Teljeskörű	felvilágosításért	kérjük	keressen	minket	központi	elérhetőségeinken:	06-1/889-9080;	info@vivaldi.hu

partner webáruházak

•	Aszód	-	Medi-Shop	Egészségtár,	Kossuth	Lajos	u.	40-44.	(OTP	mellett),	28/634-206
•		Balassagyarmat	-	Rehab-Észak	Kft.,	Rákóczi	fej.	u.	125-127	(Kórház	terület),	30/681-1504
•	Balatonboglár	-	Ortoprofil	West	Kft.,	Vikár	B.	u	4.,	(Dr.Török	S.	Eü.	Kp.),	20/349-9668			
•	Berettyóújfalu	-	Szi-Med	Gyógyászati	Szü.,	Orbán	B.	tér	7.,	30/648-4375
•	Bp.	XIX.	-	Medigor	Gyógy.	Szü.,	Üllői	út	250.,	(Spar	üzlet	mögött)	70/431-3776
•	Bp.	XVII.-	Gyógyászati	segédeszköz	üzlet,	Ferihegyi	út	93.,	30/905-7403
•	Bp.	XI.	-	Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Karolina	út	27.,	(Sport	Kórház	“A”	ép),	20/229-	5489
•	Bp.	XX.	-		Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Köves	út	1.,	1/289-6386
•	Bp.	XXIII.	-		Ortoprofil-Cent.rumKft.,	Táncsics	M.	u.	104.	(XXIII.ker	Szakrend.),	1/286-0113/128	m
•	Bp.	XX.	-	Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Ady	Endre	u.1.,	1/289-6252
•	Cegléd	-	Szent	Rókus	Gyógy.	Pont.,	Népkör	u.	6.,	53/312-505
•		Celldömölk	-	Celli	Gyógybolt,	Széchenyi	u.	10.,	30/828-6490
•	Csenger	-	Egészség	Centrum,	Rákóczi	u.	10.,	30/9656-373
•	Dorog	-	Kényelmi	Cipők	és	Egészségm.	Eszk.,	Mária	u.	17.,	33/440-741
•	Dunaújváros	-	Ortoprofil	Medika	Kft.,	Gyógy.	szü.	Dózsa	Gy.	u.	8.,		25/404-625
•	Esztergom	-	Medinkont	Kényelmi	cipők	boltja,	Petőfi	Sándor	u.	45.,33/403-674
•	Gyöngyös	-	Prima-Protetika,	Dózsa	Gy.	u.	20-22.,	(Kórház	bejáratánál)	20/968-4755
•	Gyöngyös	-	Thauma	Gyógyászati,	Kossuth	u.	32.,	37/316-897	
•	Győr	-	ReplantMed	GYSE	szü.,	Vasvári	Pál	u.	2.,	(Kórház	I.	em),	30/506-7398
•	Hajdúböszörmény	-	Gyógy.	Segédeszk.	Szü.,	Kálvin	tér	7-9.	(SZTK-ban),	30/239-9605
•	Jászberény	-	Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Szelei	u.	2.,	(Szent	Erzsébet	Kh),	57/500-200/315	m
•	Kalocsa	-	Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Kossuth	L.	u.	34-36.,	30/664-0076
•	Kapuvár	-	Ortoprofil-West	Kft.,	Lumniczer	Sándor	u.	10.,	30/681-9918
•	Keszthely	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Ady	Endre	u.	2.,	83/311-060/1105	
•	Kiskunhalas	-	Prima-Protetika,	Dr.	Monszpart	u.	1.	(a	kórháznál)	20/939-0026

•	Kistelek	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Kossuth	u.	19.	(SZTK),	20/344-2141
•	Lajosmizse	-	Prima-Prot./Gyógy.Szü.,	Dózsa	Gy.	út	104-106.	(Egészségházban)	20/222-1205
•	Mezőkövesd	-	Harmónia	Gyógy.	Szü.,	Mátyás	király	út	78.,	49/200-129
•		Mohács	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Szepessy	tér	7.,	(Kórház	területén),	20/253-8913
•	Mosonmagyaróvár	-	Ortoprofil-West	Kft.,	Régi	vámház	tér	2-4.	96/574-795
•	Nagykanizsa	-	Egészségszervíz,	Zrínyi	M.	u.	20.	fsz.	10.(Úttörő	házzal	szemben),	30/532-7732
•	Nyíregyháza	-	Herbária	Gyógynövény	Szü.,	Zrínyi	út	8-10.,	30/299-9628
•	Nyíregyháza	-	Vitalitás	Gyógyászati	Szü.,	Dózsa	György	u.	7.,	42/417-900
•	Oroszlány	-	Gyógyászati	Szü.,	Fürst	S.	u.	33.	(volt	Villamossági	bolt),	34/352-505
•	Paks	-		Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Tolnai	u.	2.,	20/349-9771
•	Pápa	-	Medigor	Gy.	Szü.,	Csáky	u.	23.,	(Polgármesteri	H.	mögött),	70/619-1570	
•	Pécs	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Citrom	u.	2-6.,	72/216-392
•	Siklós	-	Varga	Gyógysarok,	Felszabadulás	u.	32.,	30/513-5371
•	Siófok	-	Thétisz	Kft.,	Dózsa	Gy.	u.18-20.,	84/311-735
•	Sopron	-	Ortoprofil	West	Kft.,	Győri	út	15.,	20/349-9537		
•	Szekszárd	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Béri	B.	Ádám	u.	5-7.,	(Kórház	gomba)	74/501-657
•	Szekszárd	-	Medigor	GYSE	Szü.,	Béri	B.	Ádám	u.	4-6/B	(szakrend.	szemben)	70/615-1930
•	Szentendre	-	BükkösMed	Egészségügyi	Szü.,	Vasúti	Villasor	14.,	26/309-223
•	Tata	-	Intermed	Plusz	Kft.,	Váralja	utca	6.,	(Szakrendelő	épületben),	34/382-415
•	Tatabánya	-	Intermed	Plusz	Kft.,	Dózsa	Gy.	77.	(Kórház	“L”	épület),	34/300-107
•	Tiszaújváros	-	Harmónia	Gyógy.	központ,	Szent	István	út	23,	49/611-887
•	Vác	-	Támasz-Rehab	Kft.,	Zichy	Hippolit	u.	3.,	27/313-599
•	Velence	-	Ortoprofil-Centrum	Kft.,	Balatoni	út	65.,	(Új	szakrendelő),	22/589-503
•	Veszprém	-	Medigor	Gy.	Szü.,	Bezerédi	u.	2.,	88/412-186
•	zirc	-	Gyógy.	Segédeszk.	Szü.	-	Kamron,	Rákóczi	tér	9.	(Volt	KTSZ	Udvar)	30/309-8647

partnerüzletek

DinamiKus ülőPárnáK
Kék:	GYVBD;	Fekete:	GYVBDF

gimnasztikai labdák
GYVGL45-től	

Az	optimális	ülőtartásért!
•	A	levegővel	telt	párna	tehermentesíti	a	gerincet
•	Elősegíti	a	helyes	testtartást
•	Erősíti	a	hát-	és	hasizmokat
•	Ülésre	és	tornagyakorlatokhoz	is	használható

Fitness	és	gyógytorna	gyakorlatokhoz	egyaránt	
kiváló!

•	Ülőalkalmatosságként	használva	erősíti	a	hátizmokat
•	Javítja	a	testtartást	és	az	egyensúlyérzéket
•	4	féle	színben	és	5	féle	méretben	kapható

Tartozék	
pumpával!

Testmagasság
<	139	cm
140-155	cm
156-170	cm
171-185	cm
>	186	cm	

Labda	átmérő
45	cm
55	cm
65	cm
75	cm
85	cm		

Cikkszám
GYVGL45
GYVGL55
GYVGL65	
GYVGL75	
GYVGL85

2.290	Ft
2.490	Ft
2.790	Ft
2.990	Ft
3.490	Ft

Ár

3.590 Ft helyett

2.990 Ft/db
szuper ár!

szuper ár!

2.290 ft/db-tól!



Hátnyújtó pad 
“Gerinc doktor plus”

Elektromos melegítő párna

Ultrahangos párásító

Arcszauna

Vivamax színes kijelzős felkaros 
vérnyomásmérő

Mágneses térdszorító 
turmalinnal 

Memóriahabos alvópárna

2. oldal

10.	oldal

8.	oldal

6. oldal

13. oldal

14. oldal

9. oldal

11. oldal

3.990 Ft

4.990 Ft

9.990 Ft
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Az	akcióban	szereplő	boltok	listáját	keresse	az	újság	15.	oldalán,	
vagy	a	www.vivamax.hu	weboldalon!
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hasznos, egészségmegőrző ajándékok 10.000 ft alatt!

Otthon az egészségben!

Kiváló ár-érték arány
Stabil, megbízható minőség
Országos viszonteladói hálózat
Termék kipróbálási lehetőség üzleteinkben
20 év tapasztalat az egészségmegőrzésben

8.990 Ft 4.990 Ft

7.990 Ft

ViVa Fit
by vivamax

Memory
by vivamax

plus

9.990 Ft

Illóolaj párologtató 
USB csatlakozóval

7. oldal3.990 Ft


