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A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes:
2020.11.05-2020.11.30-ig.

Oszi ajánlataink!

Vivamax GYV19 felkaros
vérnyomásmérő

Ionos légtisztító pollenszűrővel

Memóriahabos deluxe
alvópárna

Memor
yplus
by vivamax

Új!

Bevezető ár!

10.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

8.990 Ft helyett

34.990 Ft helyett
2. oldal

Ultrahangos aromapárologtató
és éjszakai fény

4. oldal

Hordozható MESH inhalátor
gyerekeknek

Szuper ár!

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

29.990 Ft

5. oldal

Shiatsu univerzális
masszírozó

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 26.990 Ft

3. oldal

Sport térdszorító
stabilizáló pántokkal

Viva Fit

6.990 Ft

Szuper ár!

15. oldal

Elektromos melegítő párna

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990Ft

14. oldal

Deluxe masszázsülés
állítható nyakmasszázzsal

by vivamax

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

www.vivamax.hu

64.990 Ft helyett

3.490 Ft helyett
6. oldal

2.990 Ft

8. oldal

49.990 Ft
Szuper ár!
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Otthon az egészségben!
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6. oldal
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- Otthon az egészségben!
Vivamax GYV19 felkaros vérnyomásmérő
EP Egészségpénztári termék!

• WHO skála szerinti eredményértékelés
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Extra méretű LED kijelző látványos háttérvilágítással
• Praktikus tároló és tartó állvány a készülékhez és a mandzsettához
• 2 x 120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Energiaforrás: 3 db AA ceruzaelem
• Adapterrel is használható

GYV19

és extra
karmérethez is
(22-40 cm)

3év

Új!

Új!

WHO skála

3év

garanciával!

Pulzusérték

Bevezető ár!

LED kijelző
háttérvilágítással

garanciával!

Diasztolés
vérnyomásérték

C típusú
USB töltő

GYCH517

EP Egészségpénztári termék!

Klinikailag validált!
Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
Szabálytalan szívritmus jelzés
99 memória tárhely
Utolsó 3 mérés átlagolása
év
garanciával!
WHO skála
Dátum- és időkijelzés
Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
Normál
Adapter: opcionális
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és extra
karmérethez is
(22-42 cm)

15.990 Ft helyett

10.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

2             	

6.490 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft

3

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

Hálózati adapter
(GYCH-AC): 3.990 Ft

GYV14

EP 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
év
garanciával!
• 2x120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása Normál
és extra
• WHO skála
karmérethez is
• Energiaforrás: 4 db
(22-40 cm)
AAA ceruzaelem
• Adapter: opcionális

12.990
Ft
Szuper ár!

A kép illusztráció!

Bevezető ár!

Vivamax GYV14 felkaros
vérnyomásmérő

Citizen 517 felkaros
vérnyomásmérő
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GYV20

EP

• Könnyen kezelhető és hordozható
• WHO skála szerinti eredményértékelés
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Szemléletes LED kijelző
• Praktikus tárolódobozzal
• 2 x 120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Dátum- és időkijelzés
• Energiaforrás: 2 db
AAA ceruzaelem

Szisztolés
vérnyomásérték
Normál

Vivamax GYV20 csuklós
vérnyomásmérő

A kép illusztráció!

Hálózati adapter
(GYV14AC): 2.490 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
kompresszoros inhalátor

hordozható MESH inhalátor
gyerekeknek

GYV15

EP Egészségpénztári termék!

A nagy teljesítményű kompresszor a folyékony gyógyszert vagy sóoldatot apró szemcsékké porlasztja, majd
sűrített levegő segítségével a tartozék arcmaszkon vagy
az orrszondán keresztül juttatja a légutakba.
• Biztonságos használat minden korosztály számára!
• Gyors és hatékony kezelési mód
Termékjellemzők:
év
garanciával!
• Zajszint: < 58 dB
• Porlasztási kapacitás: ≥0.25 ml / perc
• Átlagos szemcseméret: 3 µm

2

Ajándék hordozótáskával!

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

EP Egészségpénztári termék!

• 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 adapter
• Teljesítmény: 3 W
• Méret: 52 x 53 x 140 mm
Alaptartozékok:
szájcsutora • 2 db gyermekmaszk
mikro USB kábel • tartózsák
Ajánlatunk!

Ajánlatunk!

Hordozható MESH inhalátor

kompresszoros inhalátor

11.990 Ft

érintésmentes Multifunkciós lázmérő

GYA430

• A készülék bármely folyékony gyógyszert képes porlasztani, 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
Ft
• Átlagos szemcseméret : 3 μm
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

11.990

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

Szuper ár!

4.990 Ft

Érintés nélküli mérés!

2év

Ajánlatunk!

érintésnélküli infravörös
lázmérő

garanciával!

10.990 Ft helyett

12.990 Ft

9.990 Ft

Új!

Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

GYVPL

A polarizált fény kedvezően hat a sejttevékenységgel
összefüggő biológiai folyamatok javítására, segítésére,
illetve helyreállítására. Különösen jól alkalmazható ez
a hatás olyan esetekben, amikor az elváltozás a test
felületén jelentkezik, sebek, valamint fekélyek esetén.

5.990 Ft helyett

•
•
•

GYV22 EP

EP Egészségpénztári termék!

Színterápia szett
(GYVST): 24.990 Ft

•

Ne ébressze fel kicsi angyalkáját
egy lázmérés miatt!
Testhőmérséklet, fürdővíz, bébiétel
és szobahőmérséklet mérésére
Kapcsolható néma üzemmód
Színekkel jelzi a hőemelkedést és a lázat
32 adat tárolására alkalmas memória

Bevezető ár!

Vivalight polarizált fényű lámpa

54.990 Ft helyett

49.990 Ft

Szuper ár!

3év

garanciával!

GYV8

EP Egészségpénztári termék!

Letisztult, olasz dizájn!

GYVI300

Jav. fogy. ár: 26.990 Ft

Jav. fogy. ár: 26.990 Ft

kompresszoros inhalátor

Ajánlatunk!

19.990 Ft

19.990 Ft

13.990 Ft helyett

Infralámpa (100 W)

Szuper ár!

GYV18 EP

Szuper ár!

GYV13 EP

EP Egészségpénztári termék!

GYV17

higanymentes lázmérő
EP Egészségpénztári termék!

GYVDL1

A klasszikus higanyos lázmérő
környezetbarát változata!
• A higanyoshoz képest gyorsabb
mérési idő: kb. 4 perc
• Klinikai pontosság: ±0,1°C
• Használható mérési módok:
a) hónaljban
Ajánlatunk!
b) szájban
Digitális lázmérő
flexibilis fejjel
c) végbélben
GYVLT15S

Szuper ár!

EP

990 Ft helyett

790 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

1.990 Ft helyett

1.490 Ft

Szuper ár!
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- Otthon az egészségben!
Salty-Air ultrahangos párásító

GYVH43

•
•
•
•
•
•

Salvus gyógyvízzel is használható, így segíthet a légúti problémák megelőzésében és enyhítésében
A korrózióálló rozsdamentes acél betétnek és speciális műanyag tartálynak köszönhetően illóolaj párologtatására is alkalmas
7 színű LED világítás
Időbeállítási lehetőség
Párakibocsátás: 230ml/óra
3,5 literes tartály, akár 15 órás folyamatos
működés
• Szabályozható intenzitás
• 25 m2 helyiségméretig ajánlott
• Magasság: 31 cm

100% tisztaságú
illóolaj

Vízzel
Salvus gyógyvízzel
Illóolajokkal
is használható!

3in1

Használja Salvus gyógyvízzel vagy
Vivamax 100%-os tisztaságú illóolajjal!
Ajánlatunk!

Salvus víz 1,5 l
GYSALV

Szuper ár!

790 Ft

Jav. fogy. ár: 990 Ft

17.990 Ft

Ajánlatunk!

sópipa 2

GYSO2

2.190 Ft

Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Jav. fogy. ár: 2.490 Ft

ionos légtisztító
pollenszűrővel

GYVLH

Aromaterápiás és negatív ion
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
5.		Csendes működés
6.		Ajánlott helyiségméret: 20 m2
7. Magasság: 28 cm

2év

garanciával!

34.990 Ft helyett

29.990 Ft

Szűrőbetét
(GYVLHSZ):
5.490 Ft helyett
4.990 Ft

4             	

Ultrahangos multifunkciós párásító

GYVH23

• Negatív ion funkció
• 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
• Magasság: 34,5 cm

2év

garanciával!

ultrahangos párásító

GYVH20

• 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
• Magasság: 20 cm

2

liter

5,2

liter

25.990 Ft helyett

19.990
Ft
Szuper ár!

11.990 Ft helyett
Ajánlatunk!

ultrahangos
További
felültöltős párásító
vízszűrőbetét
Szuper ár! GYVH38
(GYVH23SZ2):
Ft
1.690 Ft

9.990 Ft

9.990

Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

További légtisztító ajánlatainkat keresse  a 16. oldalon!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Ajánlatunk!

   PáratartAlom- és hőmérő
Beltéri használatra
GYVPM

3.390 Ft helyett

2.990 Ft

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Ultrahangos aromapárologtató és
éjszakai fény

GYVH35

• Szakaszos és folyamatos működés:
A folyamatos párakibocsájtás mellett lehetőség van szakaszos, 30 másodpercenkénti párakifúvással használni.
• 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

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

Ultrahangos illóolaj párologtató

GYVH34

Különleges formatervezés,
extra csendes működés!
• 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
fokozattól függően a készülék egy
feltöltéssel 4-12 órás
működésre alkalmas.
• Magasság: 20 cm

Ultrahangos illóolaj párologtató

GYVH37

• Fény- és színterápia: 14 féle színárnyalat
• Átlagosnál nagyobb víztartály (300 ml) – akár 8 órás
folyamatos működésre is alkalmas
• Időzíthető működési idő: 1, 3 vagy 6 óra
• Három fokozatban szabályozható
párakibocsájtás
• Párakibocsájtás: 36 ml/óra
• Csendes működés: akár
éjszaka is használható
• Magasság: 12 cm

15.990 Ft helyett

11.990 Ft

13.990 Ft

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

illóolaj párologtató USB csatlakozóval

Vivamax 100% tisztaságú illóolajok

• 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)

Az aromaterápia segít megőrizni jó közérzetünket és
kedélyállapotunkat. Illóolaj párologtató készülékeinkhez
vásároljon a 100% tisztaságú Vivamax illóolajok közül!

GYVH27

GYVI...

Grape-Fruit
illóolaj 10 ml
1.290 Ft

Teafa illóolaj
10 ml
1.290 Ft

Édes narancs
illóolaj 10 ml
990 Ft

Eukaliptusz
illóolaj 10 ml
990 Ft

Borsmenta
illóolaj 10 ml
1.290 Ft

Citrom illóolaj
10 ml
990 Ft

Levendula
illóolaj 10 ml
1.290 Ft

Erdei fenyő
illóolaj 10 ml
1.290 Ft

3 db-os utántöltő szett
(GYVH27U): 1.990 Ft

Szuper ár!

3.990 Ft

990 Ft-tól

Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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- Otthon az egészségben!
DeLuxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal
EP Egészségpénztári termék!

GYVM24

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még intenzívebb masszázsélményért!
Shiatsu nyakmasszázs: széles spektrumon
állítható nyakmasszázs magasság.
Shiatsu hátmasszázs: a készülék dupla
görgősorral rendelkezik.
Melegítő funkció: segíti az izmok és a
szervezet jobb ellazulását.
Vibrációs masszázs: intenzív vibrációs
motorok az ülő részen.

64.990 Ft helyett

Pontmasszázs funkció: a shiatsu masszázs
egy ponton megállítható.

49.990
Ft
Szuper ár!
RENDELÉSRE!

Gyors boltba szállítással.

A 3 masszázszónában állítható duplasoros hátmasszírozó
görgők a hagyományos masszírozókhoz képest nagyobb
felületen masszíroznak. A készülék különlegessége az
állítható magasságú, intenzív nyakmasszírozó egység,
mely a csuklyás izmok intenzív masszírozásával teszi
teljessé a terápiás masszázst.

Shiatsu univerzális
masszírozó

GYVM23

Nyak-, derék- és
hátmasszírozásra is kiváló!
Shiatsu masszázs
Tradicionális ujjnyomásos
masszázs 4 masszázsgörgővel.
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.

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

6             	

vitality kézimasszírozó

Deluxe kézimasszírozó

GYVMK3

GYVMK4

2az1-ben kézimasszírozó
cserélhető masszázsfejekkel!
A kézimasszírozó kiválóan alkalmas
akár a teljes hát megmasszírozására,
hiszen a hosszú, ergonomikus nyélnek köszönhetően könnyedén elérheti
vele vállait, lapockái környékét, de akár
a derekát is.
Termékjellemzők:
• Ergonomikus kar
• Lecsatolható kézi masszázsegység
• Fokozatmentesen állítható masszázsintenzitás
• 2 cserélhető masszázsfej
• Hőterápia vörös fénnyel

2

1

az

-ben

•
•
•
•

Frissítse fel testét és lelkét
egyaránt!
A négy cserélhető fejnek köszönhetően a masszázs személyre szabható
Négy automata program
Állítható masszázserősség
A készülék ergonomikus, ívelt formája intenzívebbé teszi a masszázst

8.990 Ft helyett

7.990 Ft

Cserélhető
masszázsfejekkel!

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
“iNTENSE gUN” TERÁPIÁS MASSZÁZSPISZTOLY
Egyénre szabott, intenzív masszázsterápia igazi segítség azoknak,
akik görcsös, merev izmokkal küzdenek.

GYVM36

Szuper intenzív masszázs
Vezeték nélkül is használható
Hosszú, akár 6 órás üzemidő
Cserélhető masszázsfejek
A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú
precíziós masszázzsal aktiválja az izmokat, serkenti a
véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

49.990 Ft helyett

39.990
Ft
Szuper ár!
RENDELÉSRE!

Gyors boltba szállítással.

Vitality lábmasszírozó

GYVM20

Frissítő lábmasszázs az Ön otthonában is!
• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázs a talpon, párnás masszázs a bokánál
• Innovatív melegítő funkció
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető

39.990 Ft helyett

29.990
Ft
Szuper ár!
Masszírozó
párnák
Hőterápiás masszírozó
golyócskák
Forgó görgők

Shiatsu univerzális masszírozó
párna

GYVM29

•
•
•
•
•

Számos testrész masszírozására alkalmas!
Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 masszázsgörgővel
Állítható tartóhevederének köszönhetően a szék háttámlájának bármely részére felszerelhető
A melegítő funkció fokozza a masszázs jótékony hatását
Több testrészen használható: nyak, hát, derék, comb, vádli
Egygombos vezérlés
Shiatsu masszázs
Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 masszázsgörgővel.
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.

13.990 Ft helyett

9.990
Ft
Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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- Otthon az egészségben!
MÁGNESES TÉRDSZORÍTÓ TURMALINNAL

Viva Fit

GYVFM…

by vivamax

• Intenzív mágnesterápia az anatómiailag fontos pontokon 13 darab, 1700 Gauss erősségű mágneskoronggal.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak
és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a mágneses
szorító ízületekre gyakorolt jótékony hatását.
• Segítheti a sportsérülések utáni regenerációt.
• Bőrbarát, puha szövésű, erős, elasztikus anyag.
Patella
könnyítés

13 db
nagy
energiájú
mágnes

Mágneses tartásjavító háttámasz és
Mágneses derékszorító turmalinnal

Viva Fit
by vivamax

• 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
Turmalin- és
mágnesterápia
egyben!

5.490 Ft helyett

4.490 Ft
Szuper ár!

GYVFMTH… (háttámasz) , GYVFMD…(derékszorító)

6.990 Ft helyett

5.990 Ft/db

Bőrbarát,
puha
szövés

további Mágneses-turmalinos termékeink
Erős,
elasztikus
hatás

Távoli
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Ajánlatunk!

Könyökszorító

Bokaszorító

Csukló- és
kézfej szorító

3.290 Ft

3.290 Ft

Csuklószorító

Mágneses
térdpánt
turmalinNal
GYVFT

3.490 Ft

3.290 Ft

GYVFMK…

GYVFMB…

sport térdszorító stabilizáló pántokkal

Viva Fit

GYVFTSTT…

by vivamax

• 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 segítheti a sérülések utáni regenerációt.
• A térdízület anatómiájához igazodó, egyedi szövési
technikával készült anyag kifejezetten rugalmas és
tartós.
• Méretek: S, M, L, XL

3.490 Ft helyett
Ajánlatunk!

2.990 Ft

Sport
térdszorító
GYVFST...

2.490 Ft helyett

2.190 Ft

8             	
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GYVFMKF…

2.290 Ft

GYVFMCS…

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Fisiocrem gyógynövényekkel

GYFI250

Mozogj szabadon,
mozogj természetesen!

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

Orbáncfű

Árnika

Természetes hatóanyagok
Gyors eredmény
Minden korosztálynak
Ajánlott ízületi szorítókhoz is

Teafa

GYEHF100

• Intenzív, azonnali hatás izomfájdalom,
ízületi gyulladás esetén!
• Gyors felszívódás
• Tartósítószer-, illat- és mesterséges
színezékmentes
• 5 féle gyógynövény
Ft helyett
felhasználásával

1.990

Kiszerelés: 100 ml
Kiszerelés: 250 ml
Viva Fit

6.490 Ft helyett

1.690 Ft
16,9 Ft/ml

Deluxe tartásjavító hátpánt

by vivamax

5.990 Ft
23,96 Ft/ml

herbal freeze izomfájdalomra
Herbal freeze

GYFI60

Kiszerelés: 60 ml

2.790 Ft helyett

2.490 Ft

5.490 Ft helyett

4.990 Ft

41,5 Ft/ml

hátnyújtó pad “gerinc doktor plus”

GYVGD

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
Gerinckímélő
edzettségi állapotától függően.
puha betét

Akupunktúrás
masszázstüskék

7.990 Ft helyett

5.990 Ft
Szuper ár!
kineziológiai tapasz
EP Egészségpénztári termék!

2.690 Ft/db
538 Ft/m

EP Egészségpénztári termék!

GYVTT1

Mozgásszervi fájdalmak hatékony csillapítása
mellékhatások nélkül!
• 5 automata program: vállra, derékra,
végtagokra, ízületre, talpra
• LCD képernyő a kiválasztott testtájék
megjelenítésével
• 3 különböző kezelési mód
• 2 csatornás kivitel
• 4 elektróda egyidejű használata
• Ismétlő funkció
• Tartozék: 4 cm-es elektróda szett

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

garanciával!

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

2.990 Ft helyett

digitális izom- és idegstimuláló
készülék

3év
GYVKT

GYVFTH

• Ergonomikus, kecses kialakításának köszönhetően ruha
alatt viselve mások számára láthatatlan
• Kiváló minőségű, bőrbarát, légáteresztő
anyag speciális szellőző lyukacskákkal
• Tépőzárral állítható, kényelmes,
párnázott vállpántok
• Egy méretben

kineziológiai tapasz turmalinnal
EP Egészségpénztári termék!

GYVKTt

A turmalinos tapasz főbb jellemzőiben megegyezik a
hagyományos Vivamax tapasszal, azonban a ragasztó
anyagába kevert turmalin az általa kibocsájtott távoli
infra sugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően
erősítheti a kineziológiai tapasz ízületekre és izmokra
gyakorolt jótékony hatását, ezáltal
növelheti a tapaszkezelések
hatékonyságát.

Szuper ár!

3.790 Ft helyett

2.990 Ft

Hossza 5 m
Szélessége 5 cm

598 Ft/m

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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- Otthon az egészségben!
vénamasszírozó készülék légpárnákkal

GYVTVM

A láb keringési rendellenességeinek kezelésére!
• 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
Comb• Ajánlott narancsbőr kezelésre, karcsúsító, feszesítő hatású
mandzsetta

29.990 Ft helyett

26.990 Ft

Lábszármandzsetta

Viva Fit

Akupresszúrás masszázspapucs

by vivamax

GYVFMP…

• Akupunktúrás pontok stimulálása
• 2x33 db rugós masszírozófej,
2x6 db mágneses masszírozófej,
600 Gauss erősségű mágnesekkel
• Csúszásmentes, rugalmas talp
• Több méret

Szuper ár!

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

veera Kompressziós Harisnyák ezüst ionokkal
Esztétikum és egészségmegőrzés!

Egészségpénztárra
elszámolható!

Speciális, ezüst ionokkal dúsított, rendkívül ellenálló kötési technika, megerősített sarokrésszel. Hosszantartó,
könnyed, légies érzés a lábaknak!

Térdharisnyák
(40 DEN) GYEKT40

2.190 Ft helyett

1.690 Ft

Szuper ár!
10

Harisnyák

(70 DEN) GYEKT70

2.690 Ft helyett

1.990 Ft

Szuper ár!

(40 DEN) GYEKH40

2.690 Ft helyett

1.990 Ft

Szuper ár!

(70 DEN) GYEKH70

4.290 Ft helyett

2.990 Ft

Szuper ár!

Combfixek
(70 DEN) GYEKC70

4.290 Ft helyett

2.990 Ft

Szuper ár!

Mikroszálas termékek
térdharisnyák

(140 DEN) GYEKMT140

2.690 Ft helyett

1.990 Ft

Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

harisnyák

(70 DEN) GYEKMH70

Melegebb
anyag!

4.690 Ft helyett

3.990 Ft

Szuper ár!

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Viva Fit
by vivamax

A mosolygós lábakért!

“Diabetic” talpbetét (cukorbetegek számára is)

Viva Fit

GYVFDB…

by vivamax

• Hétköznapi viseletre is alkalmas
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat, ezáltal csökkenti a sebek
és fekélyek kockázatát
• 2 alsó gél betét az ízületek
tehermentesítésére
• Több méret

3.790 Ft helyett

2.990 Ft

Viva Fit

Viva Fit

gel & soft talpbetét

GYVFGST…

by vivamax

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

1.990 Ft
Jav. fogy. ár: 2.290 Ft

Deluxe mágneses talpbetét

GYVFMPT…

by vivamax

• 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

3.490 Ft helyett

2.990 Ft

Viva Fit

Mágneses talpbetét

GYVFMMT

by vivamax

• 2 x 18 db 500 Gauss erősségű mágnes
• Vékony memóriahab réteg
• Ízületek tehermentesítése
• Méretre vágható
Ajánlatunk!

Gel&Comfort sarokemelő  

Szuper ár!

2.390 Ft helyett

GYVFGCS…

990 Ft

1.990 Ft

Jav. fogy. ár: 1.790 Ft

Vivafit bütyökkorrigáló eszközök
Széles választékban minden bütyökproblémára!
• Nappali és éjszakai használatra is
• Korrigáló, védő és megelőző típusok
• Kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készültek

Párnás
bütyökkorrigáló

5 ujjas lábujj távtartó
bütyökvédővel

2.990 Ft/pár

1.490 Ft/pár

Párban, két méret: (S;L)

GYVFPK…

Viva Fit
by vivamax

lábujj védő
gyűrű

Éjszakai
bütyökkorrigáló sín

Nagylábujj
tornáztató

kalapácsujj korrekciós gélpárna

1.190 Ft

2.390 Ft/pár

1.490 Ft

1.190 Ft/pár

GYVFNT

GYVFK3

Párban, egy méret

Méretre állítható

GYVFLTB

GYVFK1

Párban, egy méret

GYVFES

Egy méret

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

3 ujjas
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- Otthon az egészségben!
Gimnasztikai labdák

GYVGL45-től

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
Testmagasság

Labda átmérő

Cikkszám

Ár

45 cm
55 cm
65 cm
75 cm
85 cm

GYVGL45
GYVGL55
GYVGL65
GYVGL75
GYVGL85

2.990 Ft
3.490 Ft
3.990 Ft
4.490 Ft
4.990 Ft

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

2.990 Ft/db-tól

Tartozék
pumpával!

dinamikus ülőpárna

Kék: GYVBD; Fekete: GYVBDF

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

SMR masszázshenger 2 az 1-ben

GYVf10

Két henger egy áráért!
Egy bordázott henger és egy sima felületű henger a hatékony SMR masszázs elérése érdekében!
Külső,
bordázott
henger!

2

1

az

-ben

7.990 Ft helyett

6.990 Ft

Ajánlatunk!

tÜSKÉS EGYENSÚLYOZÓ
pÁRNA

3.990 Ft helyett

3.490 Ft/db
akupresszúrás matrac és párna

GYVAmP

• A több száz tüskével rendelkező szivacsos matrac és
párna stimulálja a test akupunktúrás pontjait.
• Az akupunktúrás pontok stimulálása javítja a szervezet
vérkeringését, csökkenti az izomfeszülést, növeli az
endorfintermelést.
Talpmasszírozásra
• Matrac méret: 68x42x2,5 cm
is kiváló!
• Párna méret: 39x15x10 cm
Ajánlatunk!

Jav. fogy. ár: 6.490 Ft
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GYVAM

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

3.990 Ft helyett

2.990 Ft

Belső, sima
felületű henger!

MiniBike „Pro” szobakerékpár
• Terápiás célokra javasolt
• Idősek számára is kényelmes
• Könnyen tárolható (akár ágy alatt is)
• Bármely helyiségben használhatja
• Lábbal és kézzel hajtva is használható
• Állítható erősségi fokozatok
• Digitális kijelző
Akár kézzel is
hajtható!

Akupresszúrás matrac

5.990 Ft

GYVte

Szuper ár!

19.990 Ft helyett

15.990 Ft

Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

GYVF17

Digitális
kijelző!

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
ultrahangos mélymasszázs készülék

GYVUM3

Extra nagy kezelőfelülettel és 8 intenzitásfokozattal!
Intenzív ultrahangkezelés hatékony mikrovibrációval
Narancsbőr (cellulitisz) kezelésére
Bőrfeszesítésre, szem alatti táskák és ráncok csökkentésére
Zsírlerakódások fellazítására
Különböző testrészek alakformálására
(comb, fenék, has, derék, kar, mellek)
Bőrápoló kozmetikumok hatásfokának
növelésére és felszívódásuk serkentésére
Egyes bőrhibák javítására
Az ultrahangos készülék magas frekvenciájú hanghullámokat hoz létre,
amelyek a készülék membránfeje
segítségével a meghatározott testfelületen fejtik ki jótékony hatásukat.

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft

Testösszetétel elemző
mérleg 6 funkcióval

GYVBF2

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

3

Fogyókúrázzon okosan!

Arcszauna

GYVAsz

Az arcszauna segítségével könnyedén kitisztíthatja az eltömődött pórusokat és tisztává, üdévé varázsolhatja bőrét. A gőzölés hatására a bőr
visszanyerheti nedvességtartalmát,
és ismét bársonyosan sima és ragyogó lehet. Inhalálásra is alkalmas, így
a légutakat is tisztíthatja vele.
Egészítse ki a kezelést aromaterápiával a teljesebb hatásért!
Műszaki adatok:
Teljesítmény: 100 W
Tartálykapacitás:
50 ml

Szuper ár!

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

vizes lábmasszírozó
és lábfürdő

GYVLM

Lazítson otthonában minden nap
a Vivamax vizes lábmasszírozó és
lábfürdő használatával! A vibrációs
masszázs és a pezsgőfürdő segít
ellazulni, serkentheti a vérellátást,
ellazíthatja a megfeszült izmokat,
segíthet revitalizálni a megfáradt 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

Kozmetikai tükör

-43%

GYVKZT

6.990 Ft helyett

5.990 Ft

Szuper ár!

6

1

az

-ben

Beépített elegáns LED világítással!
• 2 oldalas forgatható tükör
• 1-szeres és 5-szörös nagyítás
• Világító LED szegély
Műszaki adatok:
Tükör átmérő: 13,4 cm
Magasság: 20 cm

Szuper ár!

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

13.990 Ft helyett

7.990 Ft

Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

13

- Otthon az egészségben!
Elektromos melegítő párna

GYVH18

• Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 40 x 32 cm
• Levehető, mosható huzat
• Teljesítmény: 60 W

elektromos melegítő párna

GYVH39

• Szabályozható hőmérséklet (6 fokozat)
• Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
• Kijelző háttérvilágítással
• Levehető, mosható huzat
• Túlmelegedés elleni védelem
• Lecsatolható kábel: 230 cm
• Méret: 40 x 30 cm
• Extra teljesítmény:
100 W

7.990 Ft

8.990 Ft

Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

deluxe melegítő párna

deluxe melegítő lepedő

GYVH41

• Puhább, vastagabb kivitel
• Automatikus kikapcsolás
• Szabályozható hőmérséklet
• Levehető, mosható huzat
• Intenzitás kijelző
háttérvilágítással
• Méret: 40 x 30 cm
• Extra teljesítmény:
100 W

Szuper ár!

9.990 Ft

9.990 Ft

Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

melegítő lepedő

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

GYVH12

• Szabályozható hőmérséklet (2 fokozat)
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 150 x 80 cm
• Anyaga: 100% polyester
• Teljesítmény: 60 W

11.990 Ft helyett

melegítő lepedő
• Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
• Automatikus kikapcsolás: 3 óra után
• Kijelző háttérvilágítással
• Túlmelegedés elleni védelem
• Extra hosszú, lecsatolható
kábel (230 cm)
• Teljesítmény: 60 W

GYVH42

150 x 80 cm

Ajánlatunk!

Kétszemélyes változat

8.990
Ft
Szuper ár!

Szuper ár!

GYVH29

11.990 Ft

Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

Elektromos lábmelegítő

GYVH40

• Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
• Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
• Kivehető, mosható belső huzat		
• Túlmelegedés elleni védelem
• Távirányító háttér világítással
• Méret: 30 x 30 x 24 cm
• Teljesítmény: 100 W

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft
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GYVH28

• Kényeztetően puha, vastag anyag
• Méret: 150 x 80 cm
• Szabályozható
hőmérséklet
• Lecsatolható vezeték
• Teljesítmény: 60 W

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Dinamikus deréktámasz
•
•
•
•

Memóriahabos Deluxe Alvópárna

GYVDD

5 fokozatban állítható magasság
Mosható, szellőző huzat
Csatos gumipánttal rögzíthető
Erős rugók az optimális és
kényelmes megtámasztásért

• Ergonómiai kialakításának köszönhetően tökéletes alátámasztást nyújt a nyaki csigolyáknak.
• Oldalt és hanyatt fekvőknek egyaránt.
• Kétféle huzatanyag: a hipoallergén, antibakteriális hatású
fedőréteg és légáteresztő oldalsó anyag.
• Mérete: 60 x 34 x 11/7 cm

Ajánlatunk!

mEMÓRIAHABOS anatómiai deréktámasz

Ajánlatunk!

mEMÓRIAHABOS anatómiai nyakpárna

7.990 Ft

GYVmf2

Szuper ár!

5.490 Ft helyett

4.490 Ft

GYVmf3

4.990 Ft helyett

Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

GYVMF6

Memor
yplus
by vivamax

• Segít enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást
• Huzata levehető és mosható
• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
• Méret: 45 x 38 x 8 cm
mEMÓRIAHABOS lábtámasztó párna

4.490 Ft helyett

3.990 Ft

Memóriahabos alvópárna

GYVMF9

• A testhő hatására felveszi a nyak ívét, így tehermentesítve
a nyaki csigolyát.
• Hipoallergén, bambusz tartalmú anyag
• Levehető, mosható huzat
• Méret:
Bevezető ár!
50 x 30 x 9 cm

Új!

Ajánlatunk!
GYVmf7

8.990 Ft helyett

6.990
Ft
Szuper ár!

4.490 Ft

Memóriahabos anatómiai ülőpárna       

Memor
yplus
by vivamax

GYVMF8

Memor
yplus
by vivamax

6.990 Ft helyett

5.990 Ft

6.490 Ft

Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

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

mintaboltok és bemutatótermek

• Bp. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24., 70/3777-815
• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
• Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyulai út 35., 20/952-2135
• Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
• Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Debrecen - Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
• Eger - Rehab-Észak Kft., Knézich út 20., 36/320-826
• 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 S. 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 Plus Kft., Mártírok u. 11., 34/341 249
• Makó - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Szegedi út 2., 20/938-8727

• Dunakeszi - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)70/377-7824

szaküzletek

• 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 - Medi-Shop Kft.,Szent-Gy. A. u. 2., (Praxis házban), 20/579-3195

partnerüzletek

• Baja - OrtoProfil-Alföld Kft., Rókus u.10., (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
• Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• 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. - XII. Lajta-Medikal Kft., Kék golyó u. 15/A., 20/614-0444
• Bp. XVII. - Replant 4 Care Gyógy. segédeszk. üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
• 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 Egészségmegőrző Eszk.,Mária u. 17., 33/440-741
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi S. u. 45., 33/403-674
• Gödöllő - Medi-Shop Kft., Dózsa Gy. út 1-3., (Otp mellett), 20/984-4500
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897
• Gyöngyös - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Dózsa Gy. u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/968-4755
• Hajdúböszörmény - Gyógyászati üzlet, Kálvin tér 7-9. (SZTK-ban), 30/239-9605
• 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

• Mohács - Ortoprofil-Mecsek Kft., Szepessy tér 7., (Kórház területén), 20/253-8913
• Monor - Med Téka Gyógyászati bolt, Balassi Bálint utca 1., 29/417-471 Új!
• Nyergesújfalu - Gyógy. segédeszköz szü., Kossuth L. u. 150., 20/426 5870
• Nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szü., Dózsa György u. 7., 42/417-900
• Nyíregyháza - Herbária Gyógynövény Szü., Zrínyi út 8-10., 30/2999-628
• 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
• Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u.18-20., 84/311-735
• 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 (szakrendelővel szemben), 70/615-1930
• Szentendre - BükkösMed Egészségügyi Szü., Vasúti Villasor 14., 26/309-223
• Tata - Intermed Plusz Kft., Váralja u. 6., (Szakrendelő épületében), 34/382-415
• Tatabánya - Intermed Plusz Kft., Dózsa Gy. 77., 34/300-107
• Tiszaújváros - Harmónia Gyógy. kp, Szent I. út 24, 49/611-887 és 20/571-0119
• Vác - Támasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• Veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Zirc - Gyógy. Segédeszk. Szü. Kamron, Rákóczi tér 9. (volt KTSZ udvar), 30/309-8647

partner webáruházak

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
ellenére 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

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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- Otthon az egészségben!
légtisztítók
Légtisztítás és levegőkezelés
professzionális szinten!

ajándék

Most minden Winix légtisztítóhoz
13.990 Ft értékű ultrahangos
illóolaj párologtatót adunk!

Termékbemutató videók:
www.winix.hu

winix zero Pro
•
•
•
•
•
•
•

Ötszintű levegőtisztítás
PlasmaWave technológia
HEPA és aktívszén szűrő
Cleancel – antimikrobiális réteg
Levegőszennyezettség érzékelő
Dual Sensor technológia (por és szag)
Vizuális levegőminőség kijelző

a já n d

winix zero

GYWZP

•
•
•
•
•

Négyszintű levegőtisztítás
PlasmaWave technológia
HEPA és aktívszén szűrő
Levegőszennyezettség érzékelő
Vizuális levegőminőség kijelző

a já n d

ékKal

Szűrőbetét szett
(GYWZPSZ): 29.990 Ft

a já n d

ékKal

Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

Szűrőbetét szett
(GYWZSZ): 17.990 Ft

ékKal
45 m2

2év

garancia

79.990 Ft

GYWZN

Háromszintű levegőtisztítás
HEPA és aktívszén szűrő
Levegőszennyezettség érzékelő
Vizuális levegőminőség kijelző
Cserélhető szövet előszűrő (szürke
/bézs)

2év

2év

garancia

Jav. fogy. ár: 119.990 Ft

•
•
•
•
•

99 m2

120 m2

109.990 Ft

winix zero N

GYWZ

garancia

64.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szűrőbetét szett
(GYWZNSZ): 14.990 Ft

Winix technológiák
A Winix speciális PlazmaWave technológia segítségével olyan hidroxil molekulákat hoz létre, amelyek természetesen úton semlegesítik a baktériumokat és az egyéb, levegőben lévő gázokat, szagokat és szennyeződéseket, mindezt káros ózon kibocsátása nélkül.
A Cleancel a Winix által kifejlesztett technológia, amely egy antimikrobiális réteg segítségével megvédi a
készüléket a baktériumoktól és mikroszkopikus méretű szennyeződésektől, továbbá csökkenti a gombák és
atkák elszaporodásának lehetőségét is a készülékben.

True HEPA

A nagy hatékonyságú True HEPA szűrő egészen 0,3 mikron méretig képes kiszűrni a részecskék és szennyeződések 99,97%-át, beleértve a penész spórákat, a szagokat közvetítő apró részecskéket, illékony szerves
vegyületeket, pollent, port, továbbá az állati bőr és szőr darabkákat is.

Részletes termékinformációkért és összehasonlító táblázatért keresse fel a www.winix.hu weboldalt!
További légtisztító ajánlataink a 4. oldalon!

Otthon az egészségben!
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Az akcióban szereplő boltok listáját keresse az újság 15. oldalán,
vagy a www.vivamax.hu weboldalon!
Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

