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– Otthon az egészségben!– Otthon az egészségben!
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Kedves Partnerünk!
Egészségtudatos emberek lévén mi, a Vivaldi Kft. munkatársai több, mint 20 éve azon dolgozunk, hogy hozzásegítsük embertársainkat egy 
egészségesebb, és ezért örömtelibb, gondtalanabb élethez.

2020. évi termékkatalógusunk igazi csapatmunka eredménye. A választék kialakításánál nagyban támaszkodtunk a viszonteladó partnere-
inktől kapott visszajelzésekre. Ők azok, akik nap mint nap találkoznak a fogyasztókkal, értesülhetnek elvárásaikról és a korábban vásárolt 
termékekkel kapcsolatos tapasztalataikról. Köszönet illeti viszonteladó partnereinket azért, hogy ezt a tudást megosztják velünk, kiegészítve 
mindezt saját meglátásaikkal.
A Vivaldi munkatársai minden lehetséges fórumon fi gyelemmel kísérik a világban megjelenő újdonságokat, és mérlegelik azok magyarországi
bevezetésének lehetőségét, hasznosságát. Ez a szoros együttműködés partnereinkkel már korábban is számos sikeres termékötlet 
megszületését eredményezte.

Amint azt viszonteladó partnereink már megszokhatták, mi nem egyszerűen csak eladni szeretnénk részükre. Az évek óta kialakult gyakorlat-
nak megfelelően a jövőben is rendszeres akciókkal, speciális ajánlatokkal segítjük partnereink – a fogyasztók részére történő – értékesítését. 
Ezt így tartjuk helyesnek, hiszen mi egy csónakban evezünk, ezért együtt kell mindent megtennünk a sikerért.

A Vivaldi Kft. küldetése, jövőképe és értékekei:

Küldetés
Hozzájárulni embertársaink testi-lelki egészségének és mindennapi jó közérzetének megőrzéséhez, a hagyományos orvoslás és a modern 
technika vívmányainak felhasználásával.

Jövőkép
Tovább erősíteni pozíciónkat a magyar piacon egészségmegőrzés, wellness és fi tness területen.

Értékek
Biztos munkahelyet és vonzó karrierlehetőséget kínálni munkatársainknak, kiszámítható üzleti partner lenni és értéket teremteni szállítóink és 
viszonteladóink számára.

Legnépszerűbb forgalmazott márkáink:

VIVA Fit
by vivamax

Memory
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plusmory
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• Mandzsetta: 22-42 cm karméret között állítható
• 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: opcionálisan vásárolható

• Klinikailag validált
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• 99 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Mért eredmények értékelése WHO skála mentén
• Dátum- és időkijelzés
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem

• Klinikailag validált
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás észlelés
• 90 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Adapter: opcionálisan vásárolható

• Utolsó 3 eredmény átlagának kiszámítása
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• 99 memória tárhely
• Dátum- és időkijelzés
• Tároló doboz
• Energiaforrás: 2 db AAA ceruzaelem

517 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ
– GYCH517

304 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ
– GYCH304

453AC FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

617 CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

EP

EP

EP

EP

Új!5év
garancia

3év
garancia

5év
garancia

5év
garancia

– GYCH-453AC

– GYCH-617

CITIZEN VÉRNYOMÁSMÉRŐK

– GYCH305

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

CITIZEN - Prémium minőség Japánból!

  514 VÉRNYOMÁSMÉRŐ
További ajánlatunk!

– GYCH514
MÉRŐ

Új!EP

  305 FELKAROS 
  VÉRNYOMÁSMÉRŐ
  extra méretű mandzsettával

További ajánlatunk!

5
al

! Új!EP

  657 CSUKLÓS 
  VÉRNYOMÁSMÉRŐ
  

További ajánlatunk!

Ő

k!

– GYCH-657

EP
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FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

Adapter: GYV9AC; Mandzsetta: GYV9M; Nagyméretű mandzsetta: GYV9ME

FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

Adapter: GYV14AC; Mandzsetta: GYV14M

• Mért eredmények értékelése 3 színnel
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás kijelzése
• Nagyméretű kijelző
• Megbízható, pontos mérés, kiváló ár-érték arány
• 2x120 memória tárhely
• Dátum- és időkijelzés
• Ajándék tároló táska
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Adapter: opcionálisan vásárolható

• Kiváló ár-érték arány
• Extra méretű mandzsetta: 22-40 cm
• Dátum- és időkijelzés
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• 2 x 90 memóriahely
• WHO skála szerinti értékelés
• Energiaforrás: 4 db AAA elem
• Adapterrel is használható (opcionálisan vásárolható)

Színekkel jelzi a magas 
vérnyomást!

• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Nagyméretű LCD kijelző
• 22-40 cm-es mandzsetta méret
• 2 felhasználó számára 120-120 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Dátum- és időkijelzés
• WHO skála
• Energiaforrás: 4 db AAA elem
• Adapter: opcionálisan vásárolható 

WHO skála

Szisztolés 
vérnyomásérték

Diasztolés 
vérnyomásérték

Dátum- és 
időkijelzés

Memória

Pulzusérték

Adapter kimenet 
(mikro USB)

Mikro USB-s adapter 
kimenettel!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ
– GYV14

– GYV16

– GYV9

EP

EP

EP

Új!3év
garancia

3év
garancia

3év
garancia

Adapter: GYV14AC; Mandzsetta: GYV14M  

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

VIVAMAX VÉRNYOMÁSMÉRŐK – Otthon az egészségben!



 Márka Kijelző Mandzsetta Klinikailag Memória Dátum/ idő Adapter Garancia  
 cikkszám/  méret validált   opció

  normál normál (22-30 cm)  1 x 99   3 év

  normál extra (22-42 cm)  1 x 99   3 év

  nagy normál (22-30 cm)  1 x 99   5 év

  nagy extra (22-42 cm)  1 x 99   5 év

  kicsi normál (22-32 cm)   1 x 90   5 év

  nagy extra (22-40 cm)  2 x 120   3 év

  normál extra (22-40 cm)   2 x 90   3 év

  színes, nagy normál (22-32 cm)  2 x 120   3 év

  kicsi csukló  1 x 99   5 év

  kicsi csukló  1 x 90   5 év

GYCH304

GYCH305

GYCH514

GYCH517

GYCH-453AC

GYCH-617

GYCH-657

GYV14

GYV16

GYV9

fe
lka

ro
s

cs
uk

lós

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rendelhető adapterek:
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  cikkszám              terméknév     kompatibilis készülékek 

 GYCH-AC Citizen adapter vérnyomásmérőhöz GYCH-453AC Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH514 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH517 Felkaros vérnyomásmérő
 GYV14AC Vivamax adapter vérnyomásmérőhöz GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő 
  (mikro USB) GYV16 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
 GYV9AC Vivamax adapter vérnyomásmérőhöz GYV9 Vivamax felkaros vérnyomásmérő

Rendelhető mandzsetták:
  
  cikkszám              terméknév     kompatibilis készülékek 

 GYCH051 Citizen normál méretű mandzsetta GYCH304 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH305 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH514 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH517 Felkaros vérnyomásmérő
 GYCH052 Citizen extra méretű mandzsetta GYCH304 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH305 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH514 Felkaros vérnyomásmérő
   GYCH517 Felkaros vérnyomásmérő
 GYCH-45 Citizen normál méretű mandzsetta GYCH-453AC Felkaros vérnyomásmérő
 GYCH45X Citizen extra méretű mandzsetta GYCH-453AC Felkaros vérnyomásmérő
 GYV14M Vivamax extra méretű mandzsetta GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
   GYV16 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
 GYV9M Vivamax normál méretű mandzsetta GYV9 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
 GYV9ME Vivamax extra méretű mandzsetta GYV9 Vivamax felkaros vérnyomásmérő

Vérnyomásmérő összehasonlító táblázat:



60o

60o

• Praktikus, kettő az egyben kivitel: homlokon és fülben is használható
• Infravörös mérési technológia
• Mért eredmények színes kijelzése:
 - zöld szín: normál hőmérséklet
 - narancssárga szín: hőemelkedés
 - piros szín: láz
• Mérési idő: 3 mp, mérési skála: 32,0°C - 42,9°C
• 10 mérés tárolása
• Szobahőmérséklet kijelzése 10 másodperc után
• Automatikus kikapcsolás: használat után 75 másodperccel
• Higiénia biztosítása védősapkával
• Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

SZÍNES KIJELZŐS FÜL- ÉS HOMLOKLÁZMÉRŐ

• Rugalmas, 60°-ig hajlítható fej
• Vízálló borítás, automatikus kikapcsolás
• Mérési idő: 60 mp 
• Utolsó mért eredmény tárolása
• A mérés befejezését sípoló hang jelzi
• Méréshatár: 32,0 °C - 42,0 °C
• Energiaforrás: 1 db LR41 gombelem

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐK FLEXIBILIS FEJJEL 

A környezetbarát analóg lázmérő higany helyett főként galliumot tartalmaz!
• Megbízható, pontos mérési eredmények
• Mérési idő: 4 perc
• Klinikai pontosság: +-0,1 °C
• Használható mérési módok: hónaljban, szájban, rektálisan
• Mérési tartomány: 35 - 42°C

ANALÓG HIGANYMENTES LÁZMÉRŐ

– GYV10

– GYVLT15S (kék); GYVLT12E (zöld)

– GYVDL1

EP

EP

EP

Az érintés nélküli mérési technológia óriási előnye, hogy segítségével nem csak test-
hőmérsékletet mérhetünk, de könnyedén ellenőrizhetjük akár a fürdővíz, bébiétel 
és levegő hőmérsékletét is. További előnye, hogy gyermekünk lázát alvás/mozgás
közben is megmérhetjük! 
• Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
• Külön hangjelzés a túlságosan magas hőmérséklet jelzésére (38°C felett)
• 32 memóriahely
• LCD kijelző háttérvilágítással
• Választható néma üzemmód
• Automatikus kikapcsolás 
 (30 másodperc után)
• Rendkívül hosszú élettartam 
 (kb. 40 ezer mérés)
• Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

ÉRINTÉS NÉLKÜLI LÁZMÉRŐ
– GYV8

3év
garancia

st-
biétel 

mozgás

felett)

EP 2év
garancia

Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet méréshez

4 az

érrsrrssékékékllelett mér

az

 

 1-ben
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HÁZI DIAGNOSZTIKA



További termékjellemzők:
• Szuper vékony: 1,7 cm
• Méréshatár: 150 kg
• Memória: 12 felhasználó
• Energiaforrás: 1 db CR2032 elem

A készülék a testsúly mellett a következő értékeket is méri:
• Testzsír: A zsírszövet aránya a teljes testtömeghez viszonyítva. Minden fogyókúra
  fontos mérőszáma a testtömeg csökkenés mellett.
• Izomtömeg: Az izomtömeg százalékos arányát adja meg. Az egészséges
  életmódhoz elengedhetetlenül fontos testedzések hatékonyságának mérésére is
  használható!
• Test hidratáltság: A szervezet víztartalmát adja meg. A napi megfelelő
  folyadékbevitel élettanilag rendkívül fontos, a funkció ennek nyomon követésére 
 is használható.
•  Csonttömeg: A csonttömeg százalékos arányát mutatja. Kifejezetten hasznos
  lehet csontritkulás megelőzésében és felismerésében is.
•  Ajánlott napi kalóriabevitel: A betáplált értékek (nem, kor, magasság) és a mért 
 eredmények alapján tesz javaslatot az optimális napi kalóriabevitelre.

• Minimális mennyiségű vérminta (0,7 μl) is elegendő a méréshez
• Átlagszámítás: 7, 14, 21, 28, 60, 90 napra
• Mérési tartomány: 1,1 - 33,3 mmol/L
• 450 memóriahely
• Tesztcsík kioldó funkció
• Keton fi gyelmeztetés
• AST mérési lehetőség
• Energiaforrás: 1 db CR2032-es elem
A csomag további tartalma: hordtáska, 
ujjbegyszúró, steril sapka az AST 
mérésekhez, 10 db lándzsa

DIAVUE VÉRCUKORSZINT MÉRŐ

Diavue lándzsa (10 db-os): GYVHDL 
Tesztcsík: 50 db-os: GYVHDT
Kontroll folyadék : GYVHDK

Vizsgálja meg, és elemezze szervezete állapotát multifunkciós mérleggel!

“MULTICARE” FITNESS MÉRLEG 

– GYVHD1

– GYVBF2

EP

3év
garancia
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kapcsolódó ajánlatunk!
“DIABETIC” GYÓGYTALPBETÉT
  Cukorbetegeknek 
különösen ajánlott!

Új!

     Részletek a 34. oldalon!
VIVA Fitby vivamax

– GYVFDB...

További ajánlatunk!

DR. KELEN LUNA 
DIABETES LÁBKRÉM  
GYDK11



A kompresszoros inhalátor a légúti megbetegedések hatékony kezelésére szolgál. 
• Új, gyermekbarát forma
• Könnyű, otthoni használat
• Méret: 210 mm × 131 mm × 100 mm
• Súly: 1.2kg
• Zajszint: <57 dB
• Porlasztási kapacitás: 0,33 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: 3 μm
Alaptartozékok: levegővezeték, gyógyszeradagoló, felnőttmaszk, gyermekmaszk, 
csutora, orrszonda, tartalék szűrő (5 db)

A légúti megbetegedések hatékonyabb kezelésére! 
• Szemcseméret: <5 μm
• Porlasztási kapacitás: 0,25 ml/perc
• Zajszint: <63 dB
• Tartozékok: rugalmas cső, felnőtt maszk, gyerek maszk, orrszonda, szájcsutora
  gyógyszeradagoló készülék
Tipp: használhatja Salvus víz porlasztására is!

Csendesebb működés! 
• Szemcseméret: <5 μmm
• Porlasztási kapacitás: 0,3 ml/perc
• Zajszint: <57 dBA
• Tartozékok: rugalmas cső, felnőtt maszk, gyerek maszk, orrszonda, szájcsutora
  gyógyszeradagoló készülék

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

Gyógyszeradagoló: GYA430GY; EMED Szűrő szett: GYA430SZ (2 db); 
Tartozék szett: GYA430T

Gyógyszeradagoló: GYA430GY; EMED Szűrő szett: GYA430SZ (2 db); 
Tartozék szett: GYA430T

Hordozó táskával!
• Hatékony porlasztás, átlagosnál kisebb szemcseméret: MMAD – kb. 3,0 μm
• A kompresszoros technológia ellenére csendes működés: 58 dB alatt
• Folyékony gyógyszerrel és sóoldattal is használható
• Porlasztási kapacitás: ≥0,25 ml / perc
• Gyógyszertartály kapacitás: 6 ml
• Méret: 155 × 140 × 95 mm
Alaptartozékok: tárolótáska, felnőttmaszk, gyermekmaszk, levegővezeték, gyógyszer-
adagoló, csutora, orrszonda, tartalék szűrő szett (5 db)

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR 

Tartozék szett: GYV15T; Gyógyszeradagoló: GYV15GY; Szűrő szett: GYV15SZ

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR GYEREKEKNEK

Tartozék szett: GYV13T; Gyógyszeradagoló: GYV13GY; Szűrő szett: (5 db): GYV13SZ

– GYV15 Új!2év
garancia

– GYV13 EP

EP

EP

2év
garancia

2év
garancia

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

EP Új!2év
garancia

 – GYA610

 – GYA430
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LÉGZÉSTERÁPIA/SÓTERÁPIA

Kapcsolódó ajánlatunk!
SALVUS VÍZ
1,5L X 6 ÜVEG  

Új!

!

– GYSALV



Sós levegő a hegyek szívéből!
• Napi minimum 8 óra (pl. éjszakai) használat ajánlott
• Max. 16 m2-es helyiségbe javasolt
• Ventilátor segítségével mikro sókristályokkal dúsítja a levegőt

SALIN SÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK
– GYSAL01 

Tipp: otthonában használjon Salin sóterápiás készüléket is!

• Hangulatjavítás, relaxáló hatás
• Prémium minőségű himalájai sóból
• Kellemes, meleg fény
• Negatívion-kibocsájtás
• Súly: 1,5-2,5 kg 
• Magasság: kb. 18-19 cm
• Fényforrás: E14-es izzó, 15W 

• 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

HIMALÁJAI SÓKRISTÁLY LÁMPÁK 

HORDOZHATÓ MESH INHALÁTOR GYEREKEKNEK

– GYVSL01 (csiszolatlan); GYVSL02 (piramis)

– GYV17

EP

• Műanyag kivitel
• Kb. 1/2 évig használható

SÓPIPA 2
GYSO2 EP

• Kerámia kivitel
• 5 évre elegendő   
 hatóanyaggal

SÓPIPA 1
GYSO1 EP

• Kerámia, állatfi gurás
  kivitel

SÓFÁNI /GYEREK
GYSO3 EP

2év
garancia
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Sóbetét Salin készülékhez: GYSAL02

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

kapcsolódó ajánlatunk!

Hordozható MESH 
inhalátor   

– GYV18
Új!EP

– GYSAL03

kapcsolódó ajánlatunk!

SALIN PLUS NAGYMÉRETŰ 
SÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK  

TŰ 

EP



• 5 automata program: váll, derék, végtagok, ízületek, talp
• LCD képernyő a kiválasztott testtájék megjelenítésével
• 3 különböző kezelési mód
• 2 csatornás kivitel
• 4 elektróda egyidejű használata
• Ismétlő funkció
• Energiaforrás: 4 db AAA mini ceruzaelem

Tudta-e, hogy az automatikus programok nagyban egyszerűsítik a készülék 
használatát?
Próbálta már?
A készülék nagyobb (5 x 5 cm-es) tappancsokkal is használható.

A légpárnás masszírozó készülék használata javasolt a láb keringési elégtelen-
ségére, visszerek, ödéma esetén. A váltakozó légpárnás nyomástechnika felpezs-
díti a vérkeringést, csökkentheti a nehézláb érzést és a duzzanatokat. Az intenzív 
masszázs javíthatja a nyirokkeringést, ezáltal segítheti egyes egészségügyi és esz-
tétikai problémák, többek között a narancsbőr kezelését is, emellett karcsúsító és 
feszesítő hatású.
Termékjellemzők:
• A teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
• A lábszár és comb mandzsetták külön is használhatók
• 9 kezelési mód 
• Könnyen kezelhető vezérlő egység LCD kijelzővel
• Méretre igazítható tépőzáras mandzsetták
• Hálózatról és elemmel is működtethető
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem (nem tartozék)

Gerincvédő párnával és akupunktúrás masszázstüskékkel!
Napi 5 perces használata segíthet:
• a hátfájás csökkentésében, illetve megelőzésében
• a helyes testtartás kialakításában
• a gerinc természetes görbületének visszaállításában
• a váll- és a hátizmok rugalmasságának javításában
A termék hossza 39 cm, íve 3 fokozatba állítható a hát edzettségi állapotától függően.

Elektródák: GYVTT1E (4 x 4 cm-es), GYVTT1EN (5 x 5 cm-es)

g

Gerinckímélő 
puha betét

Akupunktúrás 
masszázstüskék

LÉGPÁRNÁS VÉNAMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

VIVATENS PRO DIGITÁLIS IZOM - ÉS 
IDEGSTIMULÁLÓ KÉSZÜLÉK

“GERINC DOKTOR” PLUS HÁTNYÚJTÓ PAD

EP 3év
garancia

– GYVGD

– GYVTT1

– GYVTVM
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TERÁPIÁS TERMÉKEK

Levegővezeték szett: GYVTVML
Lábszár mandzsetta szett: GYVTVMM1
Comb mandzsetta szett: GYVTVMM2

kapcsolódó ajánlatunk!

VEERA KOMPRESSZIÓS 
TERMÉKEK  
Részletek a 32. oldalon! 

!

S 



• Teljesítmény: 100W (Philips izzóval)
Az infraterápiát előszeretettel használják az alábbi esetekben:
• Reumatikus jellegű betegségek
• Sportorvoslás, szépségápolás
• Megfázásos és allergiás megbetegedések
• Természetgyógyászatban méregtelenítéshez
Infralámpa izzó: GYVI300/I

A fürdőszobai és folyosói közlekedés biztonságának  javítására használható. 
A tapadókorongok alatt képződő vákum segítségével egyszerűen felszerelhető 
üveg- vagy csempefelületre.
• Különösen ajánlott:
 - ha az alsó végtag motoros funkciói 
    károsodtak vagy korlátozottak
 - egyensúlyzavar esetén
 - idős korban
• Méret: 29 x 9,5 x 8 cm
• Nem károsítja a felületet

• Speciális ék forma: 20°-os szögben megemeli a felsőtestet, így rendszeres
  használata képes meggátolni, a savas gyomornedv visszaáramlását
• Deréktámaszként, lábtámaszként is használható
•  Méret: 70 x 85 x 18 cm
• Párna-mag minősége: HR3028 nagy 
 rugalmasságú hideg hab

MOBIL FALI KAPASZKODÓ
– GYQMK

Összecsukható, könnyű, hordozható asztal, mely ideális segítője az idősebb 
korosztálynak, illetve mozgáskorlátozott betegeknek.  Ajánljuk még gyerekeknek 
és felnőtteknek asztalnál végezhető tevékenységhez.
Termékjellemzők:
• Asztallap mérete: 52,5 x 40 cm 
• Magassága: 55-73,5 cm (6 fokozatban állítható)
• Asztallap dőlésszöge 3 változatban állítható
• Az asztallap lehajtásával és a lábak elforgatásával kis helyen, praktikusan
  tárolhatja

TABLE MATE PLUS HORDOZHATÓ ASZTAL
GYVTM

INFRALÁMPA (100W)

A polarizált fény kedvezően hat a sejttevékenységgel összefüggő biológiai folya-
matok javítására, segítésére, illetve helyreállítására. Különösen jól alkalmazható
ez a hatás olyan esetekben, amikor az elváltozás a test felületén jelentkezik, sebek 
valamint fekélyek esetén. 
A Vivalight gyógyfénylámpa által kibocsájtott fény polarizáltsági foka rendkívül 
magas, eléri a 99%-ot.

VIVALIGHT POLARIZÁLT FÉNYŰ GYÓGYLÁMPA

Színterápia szett: GYVST

REFLUX PÁRNA - FELNŐTT

– GYVI300

– GYVPL

– GYVR1

EP
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EP 3év
garancia

kapcsolódó ajánlatunk!

REFLUX PÁRNA - 
GYEREK  

– GYVR2

– GYQAL

Méret: 60 x 65 x 10 cm

kapcsolódó ajánlatunk!

ÁGYKAPASZKODÓ 
LÉTRA  

EP



Napi pár perc kényeztető talpmasszázs Önnek is jár!
Az akupresszúra vagy refl exológia a Távol-Kelet egyik legismertebb egészségmeg-
őrző módszere. A talpmasszázs során a papucs a talp akupunktúrás pontjait stimulál-
ja. A speciális rugós, a test nyomása alatt körkörös mozgással visszahúzódó, majd a 
nyomás megszűntével újra kiemelkedő masszázsfejek fi noman, optimális intenzitás-
sal masszírozzák a talpat. A papucson található 600 Gauss erősségű mágnesek 
erősíthetik a papucs jótékony hatását.  Talpa csúszásmentes és rugalmas textúrájú, 
hogy használata tartós és biztonságos legyen. Tépőzáras pántjaival könnyedén a láb-
fej méretére igazítható. 
Napi 10-15 perc használat javasolt!
Termékjellemzők: 
• 2 x 33 db rugós masszírozófej
• 2 x 6 db masszírozófej 600 Gauss erősségű mágnesekkel
•  Elérhető méretek: S (38/39), M (40/41), L (42/43), XL (44/45)

el
/45)

AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZSPAPUCS 
– GYVFMPVIVA Fit

by vivamax

• A 230 tüskével rendelkező szivacsos matrac stimulálja a test akupunktúrás pontjait, a
  73 tüskével rendelkező szivacsos párna segítségével pedig a nyaki rész is kényelmesen
  elérhető
• Az akupunktúrás pontok stimulálása javítja a szervezet vérkeringését, csökkentheti az
  izomfeszülést és növeli az endorfi n (boldogsághormon) szintjét
• A termék rendszeres használata segítheti a relaxációt
• Méretek: 
 - matrac - 68 x 42 x 2,5 cm 
 - párna - 39 x 15 x 10 cm  

AKUPRESSZÚRÁS MATRAC ÉS PÁRNA

• Használható talptornára és talpmasszírozásra egyaránt 
• Tüskéi stimulálják a talp akupunktúrás pontjait 
• Serkenti a talp vérkeringését, intenzív izommunkára készteti a talpat és a lábat 
• Rendszeres használata javítja a mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzéket 
• Átmérője 15 cm, magassága 8 cm 
• Színe: piros és kék 
• Kiszerelés: 2 db/csomag 

TÜSKÉS EGYENSÚLYOZÓ PÁRNÁK

• Használható terápiás (pl. műtét utáni rehabilitáció) és fi tness célokra is
• Idősek számára sokkal kényelmesebb, mint a hagyományos szobabicikli
• Könnyen tárolható, akár az ágy alatt is elfér
• Bármely helyiségben használhatja, akár székben, fotelben, vagy kanapén ülve
• Állítható erősségi fokozatok
• Digitális kijelző az idő, megtett út, kalória mérésére (kijelző energiaforrás: 1 db AA
  elem)

ERGONOMIKUS „MINI” SZOBAKERÉKPÁR

Új!

Új!

– GYVAMP

– GYVTE

– GYVF17

Kényelmes, rugós 
masszírozófejekkel!
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  AKUPRESSZÚRÁS
  MATRAC
  

További ajánlatunk!
RÁS

atunk!

– GYVAM



3 egészségmegőrző hatás egy termékben:
• Ergonomikus ék alak és inhomogén töltet
• Speciális farkcsont kímélő betét
• Nagy energiájú mágnesek, melyek felerősítik a kedvező élettani 
 folyamatokat

A párna formája és a memóriahab anyag biztosítja a lumbális gerinc 
kiegyensúlyozott ortopédiai megtámasztását. 
Sűrűség: 55 kg/m3

Méret: 34 x 33 x 12 cm

Nagy energiájú
MPH mágnesek 

Jótékony hatású 
mágnesek 

Gerinckímélő 
komfort betét 

Ergonomikus 
ék alak 

DERÉKTÁMASZ MEMÓRIAHABBAL

“FITKOMFORT” ÜLŐPÁRNA

Gerinckímélő speciális “U” kivágás: tehermentesíti a farkcsontot, így 
a gerincet a lehető legkisebb terhelésnek teszi ki!

MÁGNESES GYÓGY-ÜLŐPÁRNA

DINAMIKUS DERÉKTÁMASZ

2 egészségmegőrző hatás 1 termékben:
• Ergonomikus deréktámasz
• Jótékony hatású mágneses korongok 20 db nagy energiájú mág-
 nessel
• Autóban is használható

MÁGNESES GYÓGY-HÁTTÁMASZ

– GYVA01

– GYVDD

– GYVA02

Kapcsolódó ajánlatunk!
FELFÚJHATÓ ÜLŐGYŰRŰ
  

GYEPU

Segítség farokcsonti probléma 
esetén, műtétek és szülés után! 

Ű

– GYQPD

– GYVA03

EP
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TARTÁSJAVÍTÁS

kapcsolódó ajánlatunk!

ÉK ALAKÚ 
PÁRNA  

ó ajánlatunk!

– GYAL-05–

kapcsolódó ajánlatunk!

ERGONOMIKUS 
DERÉKTÁMASZ  

k 20 db nagy energiájú mág-

jánlatunk!

US 
SZ  

– GYAL-04–

Új!

• A speciális rugós betétek a maximális kényelem mellett megfelelő
 tartást is biztosítanak
• Bizonyos derék-, illetve hátpanaszok esetén csökkentheti a fáj-
 dalomérzetet
• Jól szellőző, hálós huzata könnyedén eltávolítható és mosható
• A merev hátsórésznek és a rugalmas pántnak köszönhetően
  bármilyen székhez  jól illeszkedik
• A rugós betétek magassága 5 fokozatban állítható



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

•  Mérete: 31 x 30 x 13 cm

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI NYAKPÁRNA

• Ergonomikus formájának köszönhetően biztosítja a gerinc ortopédiai meg-
 támasztását, ezzel enyhítheti/megelőzheti a helytelen testtartásból eredő 
 panaszokat
• A lyukacsos textília jobb szellőzést biztosít
• Öves kialakításának köszönhetően a szék támlájához rögzíthető 
• Használható háttámlás széken, illetve autóban is
• Sűrűség: 45 kg/m3

•  Mérete: 34 x 31 x 12 cm

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI DERÉKTÁMASZ

• Puhább kivitel, 70 kg testtömeg alatt ajánljuk
• Segít elkerülni, illetve enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást, segítségével a
  gerincoszlop felveszi a megfelelő ívet
• A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a helyén tartani
• Huzata levehető és mosható
• Öves kialakításának köszönhetően 
 a székhez rögzíthető
• Sűrűség: 45 kg/m3

•  Mérete: 45 x 38 x 8 cm

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐPÁRNA

• Kényelmes, memóriahabos párna
• Helyes pozícióban tartja a gerincoszlopot
• Hátoldala gumírozott, így könnyen felszerelhető a székre
• Memóriahab sűrűség: 55 kg/m3

• Méret: 52 x 44 x 9 cm

MEMÓRIAHABOS HÁTPÁRNA 

Memory
by vivamax

plusmmory
ax

pluspp – GYVMF6

Memory
by vivamax

plusmory
ax

plu

Memory
by vivamax

plusmory
ax

plus – GYVMF2

Memory
by vivamax

plusmory
ax

plus – GYVMF3

– GYVEHP
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További ajánlatunk!
MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI 
ÜLŐPÁRNA  
Memory
by vivamax

plusmory
ax

plus – GYVMF1

AI

1
Keményebb kivitel!

Új!

A MemoryPlus memóriahabos párnák kiváló minőségű 
alapanyagok felhasználásával készültek. Speciális 
memóriahab töltetük optimális alátámasztást biztosít, 
melyet belső védőhuzattal és kellemes tapintású külső 
huzattal óvunk a külső behatásoktól. 
További  MemoryPlus termékeinket keresse az 52. oldalon!



Tipp: hát- és derékfájásra használjon Fisiocremet! (30. oldal) 

• Elősegíti az egészséges ülő testtartást
• Instabil ülőfelülete révén erősíti a hátizmokat 
• Rendszeres használatával megelőzhető a hát- és derékfájás
• Használható különféle tornagyakorlatok végzéséhez is
• Tartozék pumpával
• Átmérő: 33 cm

Intenzív mágnesterápia jótékony hatású turmalinnal!  
• Kiváló minőségű neoprén anyag és nagy rugalmasságú, gumírozott, tépőzáras
  oldalsó hevederek a még jobb  tartásért
• Szabályozható, csatos vállpánt rész és 2 merevítő szál egyszerre biztosítja a
  tartást és a szabad mozgást
• 10 db nagy erősségű mágneskorong a gerinc mentén az intenzív mágnes-
 terápiáért
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak
  köszönhetően erősítheti a hátra és derékra gyakorolt jótékony hatást
• Méretek: S, M, L, XL, XXL

Erős tartás, észrevétlenül!   
Arra tervezték, hogy napközben is kényelmesen viselhesse. Használja a minden-
napokban, sportoláshoz, az irodában vagy az otthonában!
• 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

• Masszív, mégis légáteresztő anyagból
• Övtámasz a stabilabb tartásért, extra párna a nagyobb kényelemért
• Mellkas kerület (cm): S (55-70); M (70-85); L (85-100); XL (100-115); XXL (115-125)

TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT EXTRA ERŐSSÉGGEL

• Rugalmas, kényelmes viselet
• Mellkas kerület (cm): S (55-70); M (70-85); L (85-100); XL(100-115) 

ELASZTIKUS TARTÁSJAVÍTÓ HEVEDER

DELUXE TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT

MÁGNESES TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ TURMALINNAL

DINAMIKUS ÜLŐPÁRNÁK
– Fekete: GYVBDF; Kék: GYVBD

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFTH

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMTH…

Új!

Új!

– GYAH0322...

– GYAH0326...

EP

EP
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ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

• Ultrahangos porlasztási technológiával fi nom párát hozhatunk létre káros égéster-
 mékek nélkül
• Fény- és színterápiás funkcióval is rendelkezik: összesen 14 féle színárnyalat
• Átlagosnál nagyobb víztartály (300 ml) – a készülék akár 8 órás folyamatos 
 működésre is alkalmas
• Időzíthető működési idő: 1, 3 vagy 6 óra
• Három fokozatban szabályozható párakibocsájtás
• A LED világítás ki is kapcsolható – csendes működésének köszönhetően éjszaka is
  használható
• Max. párakibocsájtás: 36 ml/óra

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

• Szakaszos és folyamatos működés: a készülék két módban működtethető.
 A folyamatos párakibocsájtás (30 ml/óra) mellett lehetőség van szakaszos
 (15 ml/óra), 30 másodpercenkénti párakifúvással használni
• Fény- és színterápia: a színek rotálhatók vagy tetszőlegesen választhatók. A
  funkció a párakibocsájtástól függetlenül önállóan is használható, akár éjszakai
  fényként is
• 100 ml-es víztartály: intenzitás fokozattól függően a készülék egy feltöltéssel 3-6 
 órás működésre alkalmas
• Aromaterápia: a készülék Vivamax illóolajok használatával segítheti a relaxációt és 
 hozzájárulhat a nyugodt alváshoz

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ
• Szabályozható intenzitás: a készülék 3 intenzitás fokozattal rendelkezik, melyek 
 párakibocsátása 9, 18, illetve 27 ml/óra.
• Állítható fényerősség: a kék színű LED csík fényereje 3 fokozatban állítható, 
• Éjszakai mód: a készülék fénye sötétben igény esetén kikapcsolható, vagy 
 halvány fokozatra állítható. A leggyengébb párásítási fokozatra kapcsolva a 
 készülék szinte hangtalan, így ezzel sem zavarja a nyugodt pihenést!
• 110 ml-es víztartály: intenzitás fokozattól függően a készülék egy feltöltéssel
  4-12 órás működésre alkalmas.
• Aromaterápia: a készülék a megfelelő Vivamax illóolajkeverékek használatával
  segítheti a nyugodtabb alvást (Harmónia keverék), tisztíthatja a légutakat (Nátha-
 stop keverék), vagy akár feltölthet energiával (Vitalitás keverék)!

– GYVH37

– GYVH35

Új!

– GYVH34
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AROMATERÁPIA



• Párásító és illóolaj párologtató egyben
• Aromaterápia: bármilyen illóolajjal használható
• Fényterápia (kapcsolható): hangulatunktól függően választható és megállítható színek
• Ezüst ionokkal a baktériumok ellen
• Használható Salvus vízzel 
• Csendes működés
• Szabályozható intenzitás (párakibocsájtás: max. 60 ml/óra)
• Víztartály kapacitás: 1L

• Állítható intenzitás: 10, 30, 60 másodpercenként fúj illóolaj párát a levegőbe
• Kivehető és könnyen tisztítható illóolajtartály
• Praktikus, egyszerű használat
• Használható otthon, a munkahelyén vagy autóban is
• Használatához nincs szükség vízre, csak illóolajra

A Vivamax illóolajok és illóolajkeverékek 100% tisztaságú, prémium minőségű alap-
anyagok felhasználásával készültek. Használja a fenti Vivamax aromaterápiás 
készülékeinkhez!

Kiszerelés: 10mlIllóolaj keverékek:
• Harmónia (GYVI1)
• Nátha-stop (GYVI3)
Illóolajok:
• Eukaliptusz (GYVI5)
• Narancs (GYVI7)
• Erdei fenyő (GYVI9)
• Citrom (GYVI6)
• Indiai citromfű (GYVI8)
• Levendula (GYVI10)

• Vitalitás (GYVI2) 
• 3 db-os illóolaj keverék szett (GYVI4)

• Grapefruit (GYVI11)
• Teafa (GYVI12)
• Borsmenta (GYVI13)
• Immunerő (GYVI15)
• Hármas csomag (Levendula + Narancs + 
 Eukaliptusz)(GYVI14)

1 
  liter

• 2 intenzitás fokozat
• Kellemetlen szagok (dohányfüst, állatszag stb.) semlegesítése
• Aromaterápia: használható illóolajjal
• Fényterápia: folyamatosan váltakozó színek
• Egyszerűen, csapvízzel működtethető
• Készülék átmérője: 16 cm
• Max. 20 m2-es helyiségbe javasolt
• Ajándék Vivamax illóolajjal!

AQUAGLOBE LEVEGŐKEZELŐ KÉSZÜLÉK

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ 
USB CSATLAKOZÓVAL

Utántöltő szett: GYVH27U  

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ ÉS ILLÓOLAJ 
PÁROLOGTATÓ

ILLÓOLAJOK, ILLÓOLAJ KEVERÉKEK

– GYVH17

– GYVH27

– GYVH30

– GYVI...

AJÁNDÉK 
illóolajjal!
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Kapcsolódó ajánlatunk!
SALVUS VÍZ
1,5L X 6 ÜVEG  

Új!

!

– GYSALV



Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 30W
• Párakibocsátás: kb. 300 ml/h
• Víztartály kapacitása: 5,2 L
• Hatékonyság: 30 m2-es 
 helyiség méretig ajánljuk

1. Negatív ion funkció: A negatív ionok segíthetnek a levegőben található vírusok és bak-
tériumok semlegesítésében.  
2. Beállítható a kívánt páraszint: Amint a szoba páratartalma eléri a beállított értéket, a 
készülék automatikusan kikapcsol, majd a páraszint csökkenését érzékelve újra bekapcsol.
3. Digitális páratartalom mérő: A készülék folyamatosan kijelzi a szoba aktuális páratar-
talmát.
4. Cserélhető vízszűrőbetét: A cserélhető szűrőbetét kerámia korongjainak köszönhetően 
csökkentheti a párásítás során levegőbe jutó, vízben található részecskék koncentrációját. 
5. Víztartály: 5,2 liter: A nagyméretű víztartály segítségével a készülék akár 17 órás fo-
lyamatos működésre is alkalmas, így Önnek nem szükséges sűrűn utántöltenie a tartályt.
6. Időzíthető be- és kikapcsolás 
7. Szabályozható intenzitás
8. Csendes működés

k-

a 

r-

n 

o-

MULTIFUNKCIÓS ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK  

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK BEÉPÍTETT 
AROMATARTÁLLYAL  

Szűrőbetét: 
2018 előtti modellekhez: GYVH23SZSZETT
2018tól: GYVH23SZ2

– GYVH23

– GYVH36

2év
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PÁRÁSÍTÁS

Multifunkciós LED kijelző
Negatív ion 

funkció

Időzíthető 
bekapcsolás 

Hátralévő idő
 kijelzés

Szabályozható 
intenzitás

Automatikus 
kikapcsolás 

Időzíthető 
kikapcsolás  

Páraszint 
beállítás

Szűrőbetét: GYVH36SZ

2év
garancia1. Digitális páraszint kijelzés:  a készülék kijelzi a szoba aktuális páratartalmát és 

hőmérsékletét is.  
2. Páraszint beállítási lehetőség (automata mód):  amint a szoba páratartalma eléri az Ön 
által beállított értéket, a készülék automatikusan kikapcsol.
3. Időzítő funkció: a készülékbe betáplálható a be/kikapcsolás ideje.
4. Forgó üzemmód: a készülék 90°-ban forog, ami segít elkerülni a párásító alatt lévő bútor/
padló átnedvesedését. Általa a szoba minden pontjáról jól látható a kijelző. 
5. Aromaterápia: az aromatartályba illóolajat csepegtetve kellemes hangulatot varázsol-
hat a szobába.
6. Színes LED világítás: Ön bármikor választhat a 7-féle ízléses szín közül, de váltakozó 
módra is állíthatja a színeket.

7. Cserélhető vízszűrőbetét: a cserélhető szűrőbetét kerámia korongjainak köszönhetően 
csökkentheti a párásítás során levegőbe jutó, vízben található részecskék koncentrációját. 
8. Érintő gombos és távirányítós vezérlés: a készülék az elegáns érintőkijelző mellett 
távirányítóval is működtethető, melynek hatótávolsága max. 2,5 m. 
Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 30W
• Párakibocsátás: kb. 300 ml/h
• Víztartály kapacitása: 3 L
• Hatékonyság: 30 m2-es helyiség méretig ajánljuk

Használja 
Vivamax illóolajjal!al!



1. Felülről is utántölthető: feltöltéséhez nem szükséges levenni a víztartályt, 
elég csak leemelni a készülék tetejét és felülről beleönteni a vizet. Igény esetén 
a víztartály ki is vehető és hagyományos módon is feltölthető.
2. Csendes működés: a készülék annyira halk, hogy gyerekszobában vagy 
hálószobában történő használatra is ideális.
3. 3,2 literes víztartály: a nagy méretű víztartály segítségével a készülék akár 
12 órás működésre is alkalmas.
4. Cserélhető vízszűrő betét: segít csökkenteni a levegőbe kerülő, vízkemény-
séget okozó részecskék koncentrációját, így ezek kisebb arányban képezhet-
nek fehér, porszerű lerakódást berendezési tárgyain. 
5. Szabályozható intenzitás: az intenzitásszabályozónak köszönhetően Ön a 
légtér méretétől és a levegő páratartalmától függően változtathatja a  párásítás 
erősségét.
Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 25 W
• Párakibocsátás: 250 ml/óra 
• Víztartály kapacitása: 3,2 L
• Automata kikapcsolás kritikusan alacsony vízszint esetén
• Hatékonyság: 25 m2-es helyiség méretig ajánljuk

EasyFill 
technológia

Szűrőbetét: GYVH38SZ

MULTIFUNKCIÓS ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ 

Termékjellemzők:
• Szabályozható intenzitás
• Cserélhető vízszűrő betét
• Alacsony vízszint esetén kikapcsol
• Csendes működés (<35 dB)

Tudta-e, hogy vízszűrő betéttel csökkenthető a fehér lerakódás (vízkeménységet 
okozó anyagok koncentrációja)?

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

Szűrőbetét: GYVH19SZ

Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 25W
• Párakibocsájtás: 220 ml/óra
• Víztartály kapacitása: 2L
• Hatékonyság: 20 m2-es helyiség
  méretig ajánljuk

Termékjellemzők:
• Gyermekbarát forma
• Stabil, dőlésbiztos talp
• Csendes működés
• Alacsony vízszint esetén kikapcsol
• Energiatakarékos működés
• Cserélhető vízszűrő betét

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK GYEREKEKNEK

Szűrőbetét: GYVH19SZ

Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 23W
•  Párakibocsájtás: 220 ml/óra
• Víztartály kapacitása: 3,7 L
• Hatékonyság: 20 m2-es helyiség
  méretig ajánljuk

• Páraszint kijelzés
• Hőmérséklet kijelzés
• Dátum- és időkijelzés
• Ébresztőóra funkció
• Memória funkció
• Vízszintes felületre vagy falra is helyezhető
• Energiaforrás: 1db AAA elem (nem tartozék)

PÁRASZINTMÉRŐ KÉSZÜLÉK

– Kék: GYVH20; Szürke: GYVH20S

– GYVH19

– GYVPM

– GYVH38 Új!
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A Winix P150 légtisztító készülék háromszintű tisztítási folyamat segítségével hatékonyan távolítja el a levegőben terjedő, akár 0,3 mikronos 
szennyező anyagokat, beleértve a baktériumokat, vírusokat, vegyi anyagokat, pollent és a port. A levegő először az aktívszén előszűrőn 
halad át, majd a 99,97%-os hatékonyságú True- HEPA (pollen) szűrőn. A készülék a természet ihlette WINIX Plasmawave® technológia 
segítségével a levegőben lévő szennyező anyagokat, vírusokat és baktériumokat azonnal molekuláris szinten semlegesíti.
Főbb termékjellemzők:
• HEPA (pollen) és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave®  légkezelési technológia 
• 4 intenzitás fokozat 
• Légszennyezettség érzékelő 
• Automata üzemmód 
• Fényérzékelő 
• Szűrőtelítettség-jelző 
• Csendes működés 
• Energy Star, ECARF, AHAM,  UK Allergy tanúsítványok
• Gyártó által ajánlott max. helyiség méret: 34 m2

WINIX P150 LÉGTISZTÍTÓ

Szűrőbetét szett: GYWP150SZ

A készülék a GYWP150-es modell magasabb kategóriás változata, amely 5 lépcső-
ben távolítja el a szennyeződést, port, pollent és a szagokat, így akár a levegőben 
található káros anyagok 99,97%-át is kiszűrheti!
Főbb termékjellemzők:
• Előszűrő, HEPA (pollen) szűrő és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave®  légkezelési technológia 
• CleanCel™ technológia (csökkenti a baktériumok, gombák, atkák elszaporodását)
• 4 intenzitás fokozat 
• Légszennyezettség érzékelő 
• Automata üzemmód 
• Fényérzékelő 
• Szűrőtelítettség-jelző 
• Távirányító 
• Csendes működés 
• Energy Star, ECARF, AHAM,  UK Allergy tanúsítványok
• Gyártó által ajánlott max. helyiség méret: 66 m2

WINIX U300 LÉGTISZTÍTÓ

Szűrőbetét szett: GYWU300SZ 
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emlegesíti.is szinteszinten sem

A Winix intelligens, prémium kategóriás légtisztítói nem hiányozhatnak egyetlen 
egészségtudatos család háztartásából sem!

Kiknek ajánljuk Winix légtisztító készülékeinket? 
• Gyerekszobába, a gyerekeknél fellépő gyakori légzőszervi problémák meg-
 előzésére, enyhítésére
• Allergiásoknak, hisz a készülék hatékonyan szűri ki a levegőből az allergéneket 
• Lakásban tartott állatok mellé, vagy kellemetlen szagok/dohányfüst kiszűré-
 sére, hisz nagy hatékonysággal szűri meg az állatszőrt, port és semlegesítik
  a szagokat
• Bárkinek, aki friss, tiszta, oxigéndús és optimális páratartalmú levegővel
  szeretne hozzájárulni egészsége megőrzéséhez  

– GYWP150

– GYWU300

2év
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• Az aktívszén szűrő kiszűri és közömbösíti a kellemetlen szagokat okozó kémiai 
 anyagokat
• A HEPA (pollen) szűrő 0,3 μm átmérő nagyságig képes kiszűrni a levegőben
  terjedő szilárd részecskék 99,97 %-át. Felfogja az asztmás és allergiás tüneteket
  kiváltó mikro szennyeződéseket. 
• A plazma funkció pozitív és negatív ionokkal dúsítja környezetét, melynek köszön-
 hetően semlegesítheti a vírusokat, baktériumokat és gombákat
• Nappali és éjszakai üzemmód 
• Két intenzitás fokozat
• Hatékonyság: 16 m2-es helyiség méretig ajánljuk

A Winix AW600 légmosó készülék háromszintű tisztítási folyamat segítségével hatékonyan távolítja el a levegőben terjedő akár 0,3 mikronos 
szennyező anyagokat, beleértve a baktériumokat, vírusokat, vegyi anyagokat, pollent és a port. A levegő először az aktívszén- HEPA (pollen) 
kombinált szűrőn halad át. A levegő ezt követően a forgótárcsák által állandó mozgásban tartott vízen áthaladva megtelik jótékony párával. Ezután 
a készülék a természet ihlette WINIX Plasmawave® technológia segítségével a levegőben lévő szennyező anyagokat, vírusokat és baktériumokat 
azonnal molekuláris szinten semlegesíti. A folyamat végeredménye a kristálytiszta levegő.
Főbb termékjellemzők:
• HEPA (pollen) és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave®  légkezelési technológia 
• Utószűrő fázis: a tisztító folyamat végén a készülék vízen áramoltatja át a levegőt
• CleanCel™ technológia (csökkenti a baktériumok, gombák, atkák elszaporodását)
• Külön kapcsolható párásítás funkció (párásítási kapacitás: 10,8 L/24 óra) 
• Automata mód: a párásítás intenzitását  a levegő páraszintje alapján szabályozza 
• Páraszint kijelzés színskálával
• 3 sebességfokozat 
• Időbeállítási lehetőség 
• Éjszakai üzemmód 
• Csendes működés 
• Gyártó által ajánlott max. helyiség méret: 55 m2                   

                      
Természet ihlette szűrési mechanizmus

PLAZMA LÉGTISZTÍTÓ POLLENSZŰRŐVEL

Szűrőbetét: GYPA600SZ 

WINIX AW 600 LÉGMOSÓ PÁRÁSÍTÓ FUNKCIÓVAL

Szűrőbetét szett: GYWAW600SZ   

Tudta-e, hogy Vivamax aroma diffúzorok és inhalátorok használatával tovább fokozható a jó közérzet?
Próbálta már? GYVH30-as aroma párásítónkba illóolaj is csepegtethető, valamint Salvus vízzel is használható!

2év
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– GYWAW600
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Aromaterápiás és negatív ionos funkcióval! 
1. HEPA és aktívszén szűrő: nagy hatékonysággal szűri ki a levegőben terjedő 
legfi nomabb méretű – 3  μm nagyságú  – szennyező anyagokat, baktériumokat, 
pollent, port, allergéneket.
2. Negatív ion kibocsájtás: a negatív ionok semlegesíthetik a mikroszennyező-
déseket. 
3. Aromaterápia: a beépített illóolaj párologtató modulnak köszönhetően mindig a 
hangulatához illő illatot választhatja.
4. Szabályozható intenzitás: 3 fokozata segítségével saját igénye szerint módo-
síthatja a ventilátor működésének erősségét.
5. Csendes működés: első fokozaton gyerekszobába, éjszakai használatra is al-
kalmas.
6. Ajánlott helyiségméret: 20 m2, azaz könnyedén tisztává varázsolhatja nappali-
ja, 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
• CADR érték: 150 m3/óra
• Méret: 213 x 280 mm
• Hatékonyság: 20 m2-es 
 helyiség méretig ajánljuk

IONOS LÉGTISZTÍTÓ POLLENSZŰRŐVEL
– GYVLH Új!2év
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Aktív szén és HEPA szűrőrendszer: GYVLHSZ
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Tudta-e, hogy a készülék felső illóolajtartályába illóolaj csepegtethető?
Tipp: a szoba optimális páratartalmának eléréséhez válasszon Vivamax párásító készülékeink széles választékából! (20-21. oldal)
Próbálta már? 100%-os tisztaságú Vivamax illóolajainkkal bármikor feldobhatja napját! 
Tudta-e, hogy az aktívszén-HEPA kombinált szűrőrendszert legkésőbb 6 havonta érdemes cserélni?

Használja 
Vivamax illóolajjal!al!



ÍZÜLETVÉDELEM



3 különböző szövésű és rugalmasságú anyag kombinációjával!  
• Sportos, divatos formatervezés.
• A termék ideális sporttevékenységekhez, hiszen speciális, légáteresztő anyag-
 ból készült.
• Különlegessége, hogy a felső részen található csúszásgátló szilikonos gumi-
 betét csökkentheti a szorító elmozdulását. 
• A speciális igénybevételhez igazított kialakítás.
• A kompressziós hatás segítheti a sérülések utáni regenerációt is.
• Méretek: S, M, L, XL

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

SPORT TÉRDSZORÍTÓ

SPORT TÉRDSZORÍTÓ STABILIZÁLÓ PÁNTOKKAL

Sportos, 
divatos 
forma-

tervezés

Gumírozott, 
csúszásgátló 

csík

Sűrűbb 
szövésű 

anyag a jobb 
tartásért 

 Lazább 
szövésű, 
rugalmas 

anyag 

Sportos, 
divatos 
forma-

tervezés 

Patella 
könnyítés  

Tépőzáras 
stabilizáló 

pántok a jobb 
tartásért

Lazább 
szövésű, 
rugalmas 

anyag  

Sűrűbb, 
speciális szövési 

technikával 
készült anyag 

a jobb 
tartásért

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFST...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFTSTT…
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ELASZTIKUS SPORT SZORÍTÓK - VIVAFIT

VIVA Fit
by vivamax

VIVA Fit
by vivamax

Új!

Új!



Tudta-e? Anatomic Help tartásjavító hátpántjainkat megtekintheti a katalógus 16. oldalán.
Tipp: szorítókhoz kiegészítő terápiaként használjon Fisiocrem gyógynövényes krémet! 
Próbálta már? VivaFit mágneses turmalinos szorítóink intenzív mágnesterápiával és távoli infra sugarakkal fokozzák az ízületi szorítók 
jótékony hatását.

Elasztikus ízületi szorítók: kiváló minőségű, magas rugalmasságú és jól szellőző termékek. Alkalmazásukat mindennapos használatra és 
sportoláshoz egyaránt javasoljuk.
Neoprén ízületi szorítók: jó hőtartó képességű, extra kényelmes, prémium minőségű ízületi szorítók. 
Minden Anatomic Help ízületi szorító orvostechnikai eszköz, egészségpénztár terhére elszámolható! 

• Térdrészen könnyített anyagból
• Térd kerület (cm): S (29-33); M (33-38); 
 L (38-43); XL (43-50); XXL (50-60)

TÉRDSZORÍTÓ

• Sarokrészen könnyített anyagból
• Boka kerület (cm): S (19-22); M (22-25); 
 L (25-28); XL (28-31); XXL (31-34)

BOKASZORÍTÓ

• A magasabb hatékonyság érdekében tépő-
 zárral ellátva 
• Csukló kerület (cm): S (10-13); M (14-17); 
 L (18-22); XL (23-28)

CSUKLÓSZORÍTÓ

• Praktikus, nagy felületen ható szorító
• Csukló kerület (cm): S (10-13); M (14-17); 
 L (18-22); XL (23-28)

CSUKLÓ ÉS KÉZFEJ SZORÍTÓ

• Kivehető műanyag sínnel, kényelmes hab-
 szivaccsal és tépőzáras pánttal
• Csukló kerület: (cm): S (10-15); M (16-21); 
 L (22-28)

CSUKLÓ ÉS HÜVELYKUJJ RÖGZÍTŐ
• Oldal rögzítéssel, nyitott patellával
• Elasztikus, 2 plusz rögzítőpánttal
• Térdkerület (cm): S (29-33); M (33-38); 
 L (38-43); (XL 43-50); XXL (50-60)

TÉRDSZORÍTÓ

• Könyökrészen könnyített anyagból
• Könyök kerület (cm): S (22-25); M (25-28); 
 L (28-31); XL (31-34); XXL (34-37)

KÖNYÖKSZORÍTÓ

• Az extra erős függőleges merevítésnek
  köszönhetően kiváló tartást biztosít
• Derék kerület (cm): S (70-80); M (80-90); 
 L (90-100); XL (100-110); XXL (110-120)

DERÉKSZORÍTÓ

Elasztikus 
anyag

Lazább szövésű 
elasztikus anyag Air-meshNeoprén

Prémium minőségű szöveteink:Prémium minőségű szöveteink:

– GYAH1501...

– GYAH1505...

– GYAH1902...

– GYAH0152...

– GYAH1405...

– GYAH0501...

– GYAH1600...

– GYAH0310...
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Intenzív mágnesterápia jótékony hatású turmalinnal!
• Intenzív mágnesterápia az anatómiailag fontos pontokon 13 darab,
  egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal.
• 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 patellakönnyítéssel.
• Térd körméret: S (30-37 cm), M (37-42 cm), L (42-47 cm),
  XL (47-54 cm)

• 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erős-
 ségű mágneskoronggal
• Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus
  anyag
• Karkörméret: M (24-26,5 cm), L (26,5-29
  cm), XL (29-31,5 cm)

• 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erős-
 ségű mágneskoronggal
• Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus
  anyag
•  Körméret: M (15-17 cm), L (17-19,5 cm)

• 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erős-
 ségű mágneskoronggal
• Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus
  anyag
• Boka körméret: M (21-29 cm), L (29-37 cm)

• 6 db, egyenként 1700-1850 Gauss erős-
 ségű mágneskoronggal
• Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus 
 anyag
• Csukló körméret: M (15-18 cm), L (18-21 cm)

• A pánt két oldalán egy-egy kb. 1800-2000 
 Gauss erősségű mágnes található
• Bal és jobb térden egyaránt viselhető.
• Anyaga vastag és tartós, ennek ellenére
  biztosítja a bőr megfelelő szellőzését

MÁGNESES TÉRDSZORÍTÓ TURMALINNAL

MÁGNESES KÖNYÖKSZORÍTÓ TURMALINNAL

MÁGNESES CSUKLÓ- ÉS KÉZFEJ 
SZORÍTÓ TURMALINNAL

MÁGNESES BOKASZORÍTÓ TURMALINNAL

MÁGNESES CSUKLÓSZORÍTÓ TURMALINNAL

MÁGNESES TÉRDPÁNT TURMALINNAL

13 db 
nagy 

energiájú 
mágnes

Patella 
könnyítés 

Bőrbarát, 
puha 

szövés

Távoli 
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Erős, 
elasztikus 

hatás

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFM...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMB...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMCS... VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMKF...

VIVA Fit
by vivamax

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFT

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMK...
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MÁGNESES ELASZTIKUS SZORÍTÓK TURMALINNAL – VIVAFIT

Jótékony hatású turmalin távoli infravörös sugarakkal
Nagy energiájú 1700-2000 Gauss erősségű 
mágnesek az anatómailag fontos pontokon
Intenzív kompressziós hatás különböző szövési
technikákkal

3 azazzz

 

 1-ben



• Rugalmas neoprén/nylon anyagból
• 12 db 1000 Gauss erősségű mágnessel
• Méret nélkül

TÉRDSZORÍTÓ/NEOPRÉN

• 6 db 1000 Gauss erősségű mágnessel
• Tépőzárral állítható méret

TÉRDPÁNT

• 16 db 1600 Gauss erősségű mágnessel
• Tépőzáras kivitel
• Több méretben
• Derék kerület: L (100 cm), XL (111 cm), 
 XXL (118 cm)

DERÉKSZORÍTÓ
• Rugalmas neoprén anyagból
• 28 db 1000 Gauss erősségű mágnessel
• Tépőzárral állítható méret 

DERÉKSZORÍTÓ/NEOPRÉN

• 18 db 1000 Gauss erősségű mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben
• Könyök kerület: M (12 cm), L (14 cm), 
 XL (17 cm)

KÖNYÖKSZORÍTÓ

• 6 db 1000 Gauss erősségű mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben
• Boka kerület: XL (12 cm), XXL (13 cm)

BOKASZORÍTÓ

• 9 db (csuklószorító) és 3 db (csuklópánt)
  1000 Gauss erősségű mágnessel
• Tépőzáras kivitel
• Méret nélkül

CSUKLÓSZORÍTÓ, CSUKLÓPÁNT

• 32 db 1600 Gauss erősségű mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben
• Térdkerület: XL (26 cm), XXL (31 cm),
  XXXL (36 cm)

TÉRDSZORÍTÓ

– GYMBU-1001...

– GYMJU-1002...

– GYMJU-2003

– GYMJU-2002; GYMJU-5001

– GYMJU-3007

– GYMJU-3004

– GYMJU-1003...

– GYMJU-1001...
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FISIOCREM GYÓGYNÖVÉNYEKKEL

Természetes segítség az izmok és ínszalagok számára!
A Fisiocrem gondosan válogatott, természetes gyógynövények hozzáadásával készült.

• Rendszeres használata segíthet a sport és fi zikai 
 igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésében, kezelésében. 
• Hatékony és természetes megoldás arra, hogy izmait és ízületeit karbantartsa,
  izomlázát enyhítse, sérüléseit kezelje. 
• Használja izom- és ínszalagfájdalom, ütés, zúzódás, húzódás és rándulás esetén
  egyaránt!
• Nem tartalmaz szteroidokat, parabéneket, hydroxy-benzoátokat és semmilyen
  mesterséges színezéket.

Hűsítően természetes! 
Intenzív, azonnali segítség izomfájdalom, ízületi gyulladás esetén!
A gyógyszerészek által fejlesztett gél azonnali enyhülést nyújt izom- és ízületi 
fájdalmak, sportsérülések, izomgörcsök esetén. Kellemesen hűsíti a sérült, fájó 
testrészt. A mentol, kámfor és a gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövények ismert 
helyi fájdalomcsillapító és gyulladáscsökentő hatásúak, a pantenol gyorsítja a bőr 
regenerálódását.  A Herbal Freeze gél tartósítószer-, illat- és mesterséges színe-
zékmentes.
1223/2009/EC szerinti termék.                             

HERBAL FREEZE GÉL

r 
e-

Kiszerelés: 60 ml és 250 ml

Több féle színben a mozgás szabadságáért!
A tapasz az izmok, ízületek, ínszalagok stabilizálására, tehermentesítésére és 
fájdalomcsillapításra, valamint a regeneráció felgyorsítására használható!
• Vízálló, akár 4-5 napig is hordható 
• Rugalmassága a bőrrel megegyező
• Légáteresztő
• Fényképes használati útmutatóval
• Hossza 5 m, szélessége 5 cm
• A display 8-féle színt és 12 db tapaszt tartalmaz
• Önállóan is rendelhető színek: kék, bézs, fekete

A tapasz ragasztóanyagába 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 tapasz-
kezelések hatékonyságát.
• Hossza: 5 méter
• Szélessége: 5 cm
• Vízálló, akár 4-5 napig
 is hordható

KINEZIOLÓGIAI TAPASZ 12-ES DISPLAY

KINEZIOLÓGIAI TAPASZ TURMALINNAL

– GYFI60

HHEERRRBAALL FFRRREEZE – GYEHF100

esetén!
és ízület

– Display: GYVKT

– GYVKTT

EP

EP
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KRÉMEK ÉS KINEZIOLÓGIAI TAPASZOK

– GYFI250

kapcsolódó ajánlatunk!
FISIOCREM
250 ML-ES KISZERELÉS  

A Fisisioco re

Árnika

em gonddososanem go

Orbáncfű

n váloggatatotott,t, termén válo

Körömvirág

észzetetese  gyógermé

g Teafa

kapcsolódó ajánlatunk!
KINEZIOLÓGIAI TAPASZOK
3 FÉLE SZÍNBEN 

Bézs: GYVKTB; 
Kék: GYVKTK; 
Fekete: GYVKTF

EP

Kiszerelés: 100 ml
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KOMPRESSZIÓS TÉRDHARISNYÁK nyitott lábfejjel

KOMPRESSZIÓS COMBFIX nyitott lábfejjel

MIKROSZÁLAS KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK EZÜST IONOKKAL
Esztétikum és egészségmegőrzés!

6 
HÓNAP

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.

A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek 
kezelésére szolgálnak.
A fokozatos kompressziójú térdharisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot és a nehéz láb 
érzést. Klinikailag tesztelt, tartós, fi nom tapintású, magas pamuttartalmú anyagból készültek, melyeket a Silver+ ezüst ion technológia tesz még
hatékonyabbá és különlegesebbé.
Ajánlott mozgásszegény életmód, tartós ülő vagy állómunka esetén, utazáskor, illetve visszérre való hajlammal 
rendelkezőknek és alakformálásra minden korosztály számára.

  Miért érdemes Veera terméket választani?

EP

A nyitott lábfejjel rendelkező kompressziós termékek előnyei:
• a melegben jobban szellőzik a láb
• a lábujjak szabadabban mozoghatnak
• kényelmes viselet azoknak, akiknek elváltozás van a lábujjain (bütyök, kinövés, sérült köröm, diabéteszes láb)
• nyitott orrú cipőben, szandállal is viselhető

70 DEN (13-17 Hgmm) 140 DEN (18-21Hgmm)
 GYEKMH70G2 grafi t 2
GYEKMH70G3 grafi t 3
GYEKMH70G4 grafi t 4
GYEKMH70G5 grafi t 5

GYEKMT140F1 fekete 1/2
GYEKMT140F3 fekete 3/4

70 DEN (13-17 Hgmm) 140 DEN (18-21 Hgmm)
GYEKT70NYT1 testszín 1/2
GYEKT70NYT3 testszín 3/4

GYEKT140NYT1 testszín 1/2
GYEKT140NYT3 testszín 3/4

140 DEN (18-21 Hgmm)
 GYEKC140NYT1 testszín 1/2
GYEKC140NYT3 testszín 3
GYEKC140NYT4 testszín 4

EP

EP

EP
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A mikroszálas harisnyák a Veera kompressziós termékek minden előnyös tulajdonságával rendelkeznek, különlegességük azonban a speciá-
lis szövési technika, melynek köszönhetően a harisnyák melegebb, vastagabb érzetet adnak, így hűvösebb időben, télen is kényelmesen
viselhetőek.

Új!

Új!

Új!

Új!Új!



KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK 

KOMPRESSZIÓS TÉRDHARISNYÁK

KOMPRESSZIÓS ZOKNIK

KOMPRESSZIÓS COMBFIXEK

6 M-CY

EP

40 DEN (8-12 Hgmm) 70 DEN (13-17 Hgmm)

6 M-CY

GYEKH40F1 fekete 1
GYEKH40F2 fekete 2
GYEKH40F3 fekete 3
GYEKH40F4 fekete 4
GYEKH40F5 fekete 5
GYEKH40T1 testszín  1
GYEKH40T2 testszín  2
GYEKH40T3 testszín  3
GYEKH40T4 testszín  4
GYEKH40T5 testszín  5
GYEKH40B2 barna  2
GYEKH40B3 barna  3
GYEKH40B4 barna  4
GYEKH40B5 barna  5

GYEKH70F1 fekete 1
GYEKH70F2 fekete 2
GYEKH70F3 fekete 3
GYEKH70F4 fekete 4
GYEKH70F5 fekete 5
GYEKH70T1 testszín  1
GYEKH70T2 testszín  2
GYEKH70T3 testszín  3
GYEKH70T4 testszín  4
GYEKH70T5 testszín  5
GYEKH70B2 barna  2
GYEKH70B3 barna  3
GYEKH70B4 barna  4
GYEKH70B5 barna  5

70 DEN (13-17 Hgmm) 140 DEN (18-21 Hgmm)
GYEKC70F1 fekete 1-2
GYEKC70F3 fekete 3
GYEKC70F4 fekete 4
GYEKC70T1 testszín  1-2
GYEKC70T3 testszín  3
GYEKC70T4 testszín  4
GYEKC70B1 barna  1-2
GYEKC70B3 barna  3
GYEKC70B4 barna  4

GYEKC140F1 fekete 1-2
GYEKC140F3 fekete 3
GYEKC140F4 fekete 4
GYEKC140T1 testszín 1-2
GYEKC140T3 testszín 3
GYEKC140T4 testszín 4

40 DEN (8-12 Hgmm) 70 DEN (13-17 Hgmm)
GYEKT40F1 fekete 1-2
GYEKT40F3 fekete 3-4
GYEKT40T1 testszín  1-2
GYEKT40T3 testszín  3-4
GYEKT40B1 barna  1-2
GYEKT40B3 barna  3-4

GYEKT70F1 fekete 1-2
GYEKT70F3 fekete 3-4
GYEKT70T1 testszín  1-2
GYEKT70T3 testszín  3-4
GYEKT70B1 barna  1-2
GYEKT70B3 barna  3-4

140 DEN (18-21 HMM)
GYEKT140F1 fekete 1-2
GYEKT140F3 fekete 3-4
GYEKT140T1 testszín 1-2
GYEKT140T3 testszín 3-4

EP

EP

EP
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70 DEN (13-17 Hgmm)
GYEKUE1 ekrü 1 39-41
GYEKUE2 ekrü 2 41-43
GYEKUE3 ekrü 3 43-45

GYEKUF1 fekete 1 39-41
GYEKUF2 fekete 2 41-43
GYEKUF3 fekete 3 43-45



• Méretek: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Méretek: 36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45

• 2 x 11 db nagy méretű, 880 Gauss erős-
 ségű mágnes
• Akupresszúrás masszázs
• Emelt sarokperem
• Rugalmas, puha talp
• Jó légáteresztés és nedvszívóképesség

DELUXE MÁGNESES TALPBETÉT

• Cukorbetegeknek különösen ajánlott
• Hétköznapi viseletre is alkalmas
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat
• Csökkenti a sebek és fekélyek kockázatát
• 2 alsó gél betét az ízületek tehermen-
 tesítésére

DIABETIC GYÓGYTALPBETÉT

• Speciális, különösen rugalmas és tar-
 tós szilikonból
• Méretek: S: 35-37; M: 38-39; L: 40-41; 
 XL: 42-43; XXL: 44-46
• Kiszerelés: 2 db/csomag

SZILIKON TALPBETÉT 

• 3 ívelt vonallal a sarok dőlésének korrek-
 ciójára
• Az S-es méret gyerekcipőbe is ideális
• Méret: S: 35-38; M: 39-42; L: 43-46

DÖNTÖTT SAROKEMELŐ

• Ideális sporthoz, gyalogláshoz, és hosz-
 szan tartó állást igénylő tevékenységhez
• Vékonyított kivitel, bármilyen cipőben
  használható
• Méret: S: 35-38; M: 39-42; L: 43-46

SLIM TALPBETÉT  

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

MÁGNESES TALPBETÉT

•  Extra rugalmas, minőségi szilikonból a
 a test súlyából adódó nyomás egyen-
 letes elosztására 
• Méret: S: 35-38; M: 39-42; L: 43-46

HARÁNTBOLTOZAT EMELŐ TALPBETÉT   

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

GEL&SOFT TALPBETÉT  

• Speciális, különösen rugalmas és tar-
 tós szilikonból
• Méretek: S: 35-37, M: 38-40, L: 41-43,
  XL: 44-46
• Kiszerelés: 2 db/csomag

SZILIKON SAROKEMELŐ

• A textil borításnak köszönhetően ké-
 nyelmes viselet
• Kiváló ütéselnyelő képesség
• Járás közben tehermentesíti a sarok-
 csontot, ízületeket, gerincoszlopot
• Méretek: S (35-39), L (40-45)

GEL&COMFORT SAROKEMELŐ  

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFDB…

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMMT

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFGST…

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMPT...

Új! Új!

Új!

Új! Új!

EP

EP

EP

EP
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– GYAH0753... – GYAH0756...

– GYAH0751...

– GYAH0734...

– GYAH0752...

TALPBETÉTEK ÉS SAROKEMELŐK

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFGCS...
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• Bőrkeményedés ellen
• Tehermentesíti az ízületeket 
• Tökéletes légáteresztés és izzadás-
 csökkentő hatás
• 30°C-on mosható
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

BASIC KÉNYELMI TALPBETÉT (3 PÁR/CSOMAG)

• Csökkentheti a kalapácsujj és bütyök
  kialakulásának esélyét 
• Tehermentesíti az ízületeket  
• Harántemelő párnával
• Kiváló légáteresztés
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

EVA PLUS GYÓGYTALPBETÉT 

• Csökkenti a kalapácsujj és bütyök kiala-
 kulásának esélyét
• Tehermentesíti az ízületeket  
• Rugalmas parafa alsórész
• Tökéletes légáteresztés
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

EVA&CORK GYÓGYTALPBETÉT 

• Pehelykönnyű kialakítás
• Kiváló párnázottság
• Nedvszívó textil felsőrész
• Minden cipőbe illeszkedik
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

SPORT&FOAM SPORT 
TALPBETÉT 

• Az izmok és ízületek tehermentesítésére
  szolgál
• Kényelem és fl exibilitás
• Rezgéscsillapító puha gél
• Méretre vágható
• Anatómiai lábágy

GEL&COMFORT KÉNYELMI TALPBETÉT 

• Kialakítható méretek: 
 Női változatnak megfelelő méretek: 37; 38; 39; 40; 41; 42
 Férfi : változatnak megfelelő méretek: 42; 43; 44; 45; 46

• 9 mm vastag emlékezőhab középréteggel
• Tehermentesíti az ízületeket 
• Pamut felsőrész
• Csúszásgátló, latex alsórész
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

LEATHER&MEMORY MEMÓRIAHABOS 
GYÓGYTALPBETÉT  

• 9 mm vastag emlékezőhab középréteggel
• Tehermentesíti az ízületeket  
• Pamut felsőrész
• Csúszásgátló, latex alsórész
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

MEMORY&FOAM MEMÓRIAHABOS 
TALPBETÉT 

• Lúdtalp- és harántemelő
• Tehermentesíti az ízületeket  
• Rezgéscsillapító sarokágy
• Valódi bőr
• Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40;
  41/42; 43/44; 45/46

LEATHER&COMFORT HÁROMNEGYEDES 
BŐR TALPBETÉT HARÁNTEMELÉSSEL   

• Rezgéscsillapító, puha gél
• Tökéletes tehermentesítés
• Az izmok és ízületek tehermentesítésére
  szolgál
• Méretre vágható
• 30°C-on mosható

GEL&FIT SPORT TALPBETÉT  

• Kialakítható méretek: 
 Női változatnak megfelelő méretek: 36; 37; 38; 39; 40
 Férfi : változatnak megfelelő méretek: 41; 42; 43; 44; 45; 46

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFEC...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFMF...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFLM... VIVA Fit
by vivamax

– GYVFLC...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFGF... VIVA Fit
by vivamax

– GYVFG...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFB...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFSFO...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFE...
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• Kényelmes bütyökvédő szilikonnal bélelt 
 rugalmas textilből
• Csökkenti a bütyök okozta kellemetlen
  fájdalmat és megvédi a nagylábujj külső
  oldalát a kidörzsölődéstől
• Két méretben (S/L), párban kapható

COMFORT BÜTYÖKVÉDŐ 

• A harántboltozat normál pozíciójának és
  az egészséges testtartás biztosítására
• Használata csökkenti a bütyök kialakulá-
 sának esélyét
• Gumírozott pánttal
• Egy méretben, párban kapható

HARÁNTEMELŐ PÁRNA 

• Szétválasztja a lábujjakat, ezzel csökkent-
 ve az ujjak egymáshoz dörzsölődését  
• Csökkentheti a bőrkeményedés, tyúk-
 szem és kalapácsujj okozta fájdalmakat
• Finoman párnázott, így nem sérti fel a bőrt
• Mérete állítható
• Kiszerelés: 1 db/csomag

LÁBUJJVÉDŐ GYŰRŰ

• Segít helyes pozícióban tartani a nagy-
 lábujjat, ezáltal védi a bütyköt is a járás
  közbeni dörzsölődéstől.
• Méretek: S (30-35), M (35-39), L (40-44)
  – az egyes méreteknél csattal 3 foko-
 zatban állítható a pánt hossza

BÜTYÖK- ÉS LÁBUJJVÉDŐ

• Egyujjas és háromujjas kivitel
• Bőrbarát, puha szilikon anyagból készült,
  mely enyhíti a fájdalmat és megszünteti a
  lábujj irritációját. 
• Csökkentheti a bőrkeményedés, tyúk-
 szem és kalapácsujj okozta fájdalmakat,
  illetve azok kialakulását
• Alkalmazható bütyök deformációnál, illet-
 ve ujjkorrekciónál egyaránt 
• A rugalmas ujjgyűrű gátolja az elmoz-
 dulást. Viselését zokniban ajánljuk!
• Egy méretben
• Kiszerelés: 2 db/csomag

KALAPÁCSUJJ KORREKCIÓS GÉLPÁRNÁK

• A nagylábujj ízületeinek lazítására
• Használata elősegítheti a nagylábujj he-
 lyes pozíciójának visszaállítását
• Növelheti az egyéb bütyökkorrigáló esz-
 közök hatékonyságát

LÁBUJJ TORNÁZTATÓ 

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFCB...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFH

• A bütyök korrekciójára szolgáló éjszakai 
 sín
• Tépőzáras pánt segítségével szabályoz-
 ható a méret és a nagylábujj dőlésszöge
• Egy méretben, párban kapható

ÉJSZAKAI BÜTYÖKKORRIGÁLÓ SÍN 
VIVA Fit

by vivamax
– GYVFES

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFNT

• Párnázott, a talpon merevítővel
• A tépőzárak segítségével szabályozható
  a méret és a nagylábujj dőlésszöge
• Elsősorban éjszakai viselésre
• Két méreben (S/L), párban kapható

PÁRNÁS BÜTYÖKKORRIGÁLÓ 
VIVA Fit

by vivamax
– GYVFPK...

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFK1

VIVA Fit
by vivamax

– GYVFBLV...

VIVA Fit
by vivamax

– Egyujjas: GYVFK2; Háromujjas: GYVFK3 Új!

• A szilikon párna tompítja a bütyköt érő 
 nyomást, a szilikon elválasztó pedig he-
 lyes pozícióban tartja a nagylábujjat.
• Méretek: S (34-36), M (37-40), L (41-44)

DELUXE BÜTYÖKVÉDŐ ÉS KORRIGÁLÓ 
VIVA Fit

by vivamax
– GYVFDBK...

Új!

Új!

Új!
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BÜTYÖKKORREKCIÓS ESZKÖZÖK

kapcsolódó ajánlatunk!
SZILIKON NAGYLÁBUJJ
ELVÁLASZTÓ  
VIVA Fitby vivamax

– GYAH0740

kapcsolódó ajánlatunk!
SZILIKON 
BÜTYÖKVÉDŐ  
VIVA Fitby vivamax

– GYEVM4

SZILIKON BÜTYÖKVÉDŐK  
VIVA Fit

by vivamax
– GYEVM1, GYEVM2

• Két változatban : Valgus Med I. (lábujj 
 elválasztóval) és Valgus Med II. (lábujj 
 elválasztóval és két szilikon gyűrűvel)
• Egyszerre korrigálja és védi is a bütyköt
• Extra rugalmas szilikonból
• Egy méretben, párban kapható

GYEVM2
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MASSZÁZSÜLÉSEK

Dupla soros masszázsgörgőkkel és nyakmasszázzsal a még intenzívebb 
masszázsélményért!masszázsélményért!

Shiatsu nyakmasszázs
Széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság.

Shiatsu hátmasszázs
A korábbi modellekkel ellentétben a készülék dupla görgő-
sorral rendelkezik.

Pontmasszázs funkció
Akár a hát egy kiválasztott (problémás) pontját is átmasszí-
roztathatja.

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. A kellemes 
meleg tovább erősíti a masszázs pozitív élettani hatásait.

Próbálta már?
Talpmasszírozáshoz próbálja ki lábmasszírozó készülékeink egyikét! (Lásd 41. oldal)!

Exkluzív shiatsu masszázsélmény prémium kivitelben!

Shiatsu masszázs:
Shiatsu masszázs során a masszázsgörgők körkörös mozdula-
tokkal 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.

Termékjellemzők:
• 3 hátmasszázs módozat: alsó, felső, teljes hátrész
• Intenzív hőterápia: fűthető masszázsgörgők
• Beépített vibrációs motor: állítható intenzitással
• Csendes működés
• Elegáns, exkluzív kialakítás

DELUXE MASSZÁZSÜLÉS ÁLLÍTHATÓ NYAKMASSZÁZZSAL

SHIATSU MASSZÁZSÜLÉS

– GYVM24

– GYVM26

EP
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SHIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ
Exkluzív shiatsu masszázsélmény intenzív hőterápiával!
Shiatsu masszázs: tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 db masszázsgörgővel. 
Kényeztető hőterápia: a kellemes meleg fokozza a shiatsu masszázs jótékony 
hatását.
Univerzális használat: a nyaki rész mellett számos más testrészen (pl. derék, hát, láb, 
stb.) is használható.
Autós adapter: szivargyújtóról autóban is működtethető (a  szintén tartozék hálózati 
adapter mellett)

SHIATSU MASSZÍROZÓ PÁRNA

• 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

Bármely testrészen használható!

s adapter: szivargyújtóról autóban is működtethető (a  szintén tartozék hálóza
er mellett)

Bármely testrészen használható!

• Nyak

• Hát

• Derék
• Comb

• Vádli

– GYVM23

– GYVM29

TOVÁBBI MASSZÍROZÓK
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2 az

 

 1-ben

VIZES LÁBMASSZÍROZÓ ÉS LÁBFÜRDŐ

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 fáradt lábakat. 
Termékjellemzők:
• 2 féle masszázsfunkció (pezsgő és vibrációs masszázs)
• 4 cserélhető masszázsegység
• Intenzív vízmelegítő funkció
• Lábmasszírozó görgők
• Illóolajjal is használható
• Kifröccsenés elleni védelem
• Gumitalpak a biztonságosabb 
 rögzítésért

DELUXE KÉZIMASSZÍROZÓ

2 az 1-ben kézimasszírozó levehető nyéllel és cserélhető masszázsfejekkel!
• Ergonomikus kar
• Lecsatolható kézi masszázsegység
• Fokozatmentesen állítható masszázsintenzitás
• 2 cserélhető masszázsfej
• Hőterápia vörös fénnyel

VITALITY KÉZIMASSZÍROZÓ
• A négy cserélhető fejnek köszönhetően a masszázs személyre szabható
• Négy automata program
• Állítható masszázserősség
• A készülék ergonomikus, ívelt formája még intenzívebbé teszi a masszázst

– GYVLM

– GYVMK4

– GYVMK3

Cserélhető masszázsfejek:

Új!

Tudta-e, hogy ergonomikus, ívelt formája miatt könnyebben elérheti a hát különböző 
részeit?

Használja 
Vivamax illóolajjal!



LÁBMASSZÍROZÓK

Légpárnák
Folyamatos pulzáló mozgásuk révén a légpárnák segítenek ellazítani a lábfejeket és csökkenteni azok zsibbadtságát. Intenzitásuk 
6 fokozatban állítható.

Hőterápiás görgők
A hőterápiás görgők előre-hátra mozgással ringatják talpunkat. Az intenzív hőterápia erősítheti a talpmasszázs emberi szervezetre 
gyakorolt jótékony hatásait.

Forgó görgők
A görgők intenzív forgó mozgással átmasszírozzák talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat. Így segítenek harmonizálni a 
szervezet működését.

• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázzsal a talpon és légpárnás masszázzsal a bokánál
• 3 automata masszázsprogram
• Hőterápiás funkció
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető
• Automatikus kikapcsolás 15 perc használat után
• Teljesítmény: 45W
• Távirányító energiaforrás: 1 db CR2025-ös elem

Masszázstechnika bemutatása
Masszírozó párnák: 
Folyamatos hullámzó mozgásuk révén segítenek ellazítani a lábfejeket, és csökkenteni azok zsibbadtságát.

Hőterápiás masszírozó golyócskák: 
A talp elülső és sarokrészén hőterápiás masszírozó golyócskák teszik teljessé a masszázsélményt. Az intenzív hőterápia erősítheti 
a talpmasszázs kedvező élettani hatásait. 
Forgó görgők: 
A görgők intenzív forgó mozgással átmasszírozzák talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat. Így segítenek harmonizálni a 
szervezet működését.

Lé
Fo
6 

H
A 
gy

F
A
sz

Termékjellemzők:
• Görgős masszázs a talpon, légpárnás masszázs a lábfejen
• Két automata masszázsmód
• Két fokozatban állítható hőterápia
• Szabályozható masszázssebesség (2 fokozat)
• Hat fokozatban állítható masszázsintenzitás
• Légpárnaleeresztő funkció
• Kivehető és mosható huzat
• Automatikus kikapcsolás 15 perc után

A Vivamax DeLuxe professzionális lábmasszírozó készülék görgőkkel és légpárnákkal végez masszázst a lábfejen, így segít megszabadulni a 
napi stressztől, valamint kikapcsolódni és ellazulni. A talp masszírozása egészségmegőrzésre, vérkeringés fokozásra, regenerálásra is alkal-
mas, általános célja az energetikai egyensúly helyreállítása, amely hozzájárulhat a jobb közérzethez és életminőséghez.

talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat. Így segítenek harmonizálni a 

DELUXE LÁBMASSZÍROZÓ 

VITALITY LÁBMASSZÍROZÓ

– GYVM28

– GYVM20
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„RELAX&DREAM DELUXE” MASSZÁZSFOTEL

Több, mint egyszerű masszázsfotel. Felemelő kikapcsolódás személyre szabva minden nap!
A Relax&Dream DELUXE fotelben a hétköznapok is ünneppé válnak. A minden igényt kielégítő masszázsfotel egyszerre kifi nomult és modern,
ötvözi a 21. század technikai innovációit a megbízható teljesítménnyel és professzionalitással. Egyszerre praktikus és úttörő, mivel helyta-
karékosan tárolható, „L” alakú masszázspályájának köszönhetően a hagyományos fotelekhez képest sokkal szélesebb spektrumon masszíroz. 
Számos kényelmi funkciója ellenére irányítása mégis egyszerű, amelyet egy modern LED kristály kijelzős távirányító tesz lehetővé. 
Nincs más dolga, mint hátradőlni és kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb masszázsprogramot.
• „L-Track” masszázsrendszer: extra hosszú, a nyaktól egészen a comb alsó részéig nyúló (135 cm-es) masszázspálya. A masszázs
  során a görgők követik a gerinc vonalát, fokozva ezzel a masszázsélményt!   
• Intelligens testfelmérő funkció (Auto Scanning), hogy minden alkalommal személyre szabott masszázsélményben legyen része
• Zéró gravitációs (Zero Gravity) testhelyzet
• Kimagaslóan erős motor (200W) az intenzívebb masszázsélményért
• 5 automata masszázsprogram (pihentető/nyugtató, frissítő/kényeztető, intenzív/energizáló, nyújtó, alvó)  
• Teljes testmasszázs, amelyet a komplex légpárnarendszer (48 légpárna) tesz lehetővé
• Teljes láb masszázs: szimultán légpárnás lábszár masszázs és talp stimuláló funkció a teljes ellazulás jegyében
• Melegítő és ringató funkció
• Állítható lábhossz
• 3D stereo surround rendszer: beépített hangszórókkal, Bluetooth zenelejátszó rendszerrel a teljes ellazulás jegyében
• Helytakarékos, fal mellé állítható kialakítás (álló helyzetben csupán 10 cm-nyi helyre van szükség a fotel mögött), görgőkkel a könnyebb
  elmozdítás érdekében
• Szabadon állítható dőlésszög 115-155 fok között
• 185 kg maximális terhelhetőség, 195 cm testmagasságig ajánljuk

– GYVM33

nyak, váll, hát, kar, derék, csípő, láb, talp  

gyúró-, ütögető-, görgős-, akupresszúrás-, nyújtó-, légpárnás-, kopogtató-, csapkodó-, 
shiatsu, ringató masszázs/ zéró gravitációs testhelyzet/ melegítő funkció 
időzítés/lábgörgők sebessége/masszázs módok/hátgörgők intenzitása és szélessége/
dőlésszög/zéró gravitációs testhelyzet/ légnyomásos masszázs erőssége

luxus

barna-bézs

Érintett testrészek

Masszázs funkciók

Személyre szabható beállítások

Kényelmi index

Elérhető szín

5 különböző masszázsélmény

MASSZÁZSFOTELEK

ető-, görgős-, akupresszúrás-, nyújtó-, légpárnás-, kopogtató-, csapkodó-,
ató masszázs/ zéró gravitációs testhelyzet/ melegítő funkció

görgők sebessége/masszázs módok/hátgörgők intenzitása és szélessége/
éró gravitációs testhelyzet/ légnyomásos masszázs erőssége

Új!2év
garancia

Szimultán légpárnás lábszár 
masszázs és talp „gyúró” funk-
ció a teljes ellazulás jegyében.

Relax mód Alvás mód Frissítő mód Energizáló mód Nyújtó mód



 „RELAX&DREAM PRO” MASSZÁZSFOTEL

„RELAX&DREAM” MASSZÁZSFOTEL

Ár-érték arányban kiváló masszázsfotel zéró gravitációs funkcióval és ötletes masszázsmegoldásokkal és funkciókkal. Szabaduljon meg a napi 
stressztől és frissüljön fel tetőtől talpig!
• Zéró gravitációs (Zero Gravity) testhelyzet
• Normál hosszúságú masszázspálya (95 cm)
• 3 automata masszázsprogram (pihentető/nyugtató, frissítő/kényeztető, alvó), 3 sebesség fokozat
• Normál intenzitású motor (100W) a megbízható masszázsteljesítményért
• 8D „smart shiatsu” hátmasszázs: 8 forgó masszázsfejes hátmasszázs extra nagy felületen
• Teljes testmasszázs, amelyet a komplex légpárnarendszer (34 légpárna) tesz lehetővé
• Melegítő funkció
• Szabadon állítható dőlésszög 115-155 fok között
• 160 kg maximális terhelhetőség

Professzionális masszázsfotel a család minden tagjának, számos okos megoldással a maximális kényelem és felfrissülés szolgálatában. 
Javítsa életminőségét és fi zikális állapotát otthonában ellazulva: mert a pihenés nem luxus!
• S-track masszázsrendszer: a görgők követik a gerinc vonalát, fokozva ezzel a masszázsélményt! 
• Intelligens testfelmérő funkció (Auto Scanning), hogy minden alkalommal személyre szabott 
 masszázsélményben legyen része
• Zéró gravitációs (Zero Gravity) testhelyzet
• Erős motor (150W) az intenzív masszázsélményért
• 4 automata masszázsprogram (pihentető/nyugtató, frissítő/kényeztető, intenzív/energizáló, alvó), 
 3 sebesség fokozat
• A készülék speciális masszázstechnikájának köszönhetően „nyújtó” funkcióval is rendelkezik
• Nyújtó funkció (hát, láb, karok)
• Görgős talpmasszázs
• Teljes testmasszázs, amelyet a komplex légpárnarendszer (38 légpárna) tesz lehetővé
• Melegítő funkció
• Állítható lábhossz
• Szabadon állítható dőlésszög 115-155 fok között
• U-alakú kényelmes borítás a fejrésznél
• 160 kg maximális terhelhetőség

– Fekete: GYVM32F; Barna: GYVM32B

– GYVM31

nyak, váll, hát, kar, derék, csípő, láb  

gyúró-, görgős, shiatsu- és légpárnás masszázs/ 
zéró gravitációs testhelyzet/ melegítő funkció

sebesség/masszázs mód/dőlésszög

kiváló

szürke

Érintett testrészek

Masszázs funkciók

Személyre szabható beállítások

Kényelmi index

Elérhető szín

nyak, váll, hát, kar, derék, csípő, láb, talp  

gyúró-, ütögető-, görgős-, akupresszúrás-, nyújtó- és légpárnás 
masszázs/ zéró gravitációs testhelyzet/ melegítő funkció

Időzítés/ sebesség/masszázs mód és erősség/dőlésszög

kiváló

fekete és barna

Érintett testrészek

Masszázs funkciók

Személyre szabható beállítások

Kényelmi index

Elérhető szín

al a maximális kényelem és felfrissülés szolgálatában. 
m luxus!
 a masszázsélményt! 
zemélyre szabott

nergizáló, alvó), 

rendelkezik

etővé
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„HEALTH&FIT DELUXE” JADE KÖVES MASSZÁZSÁGY

A jade köves masszázságyak hármas hatásuknak köszönhetik töretlen népszerűségüket: a masszázsgörgőik erősen átmasszírozzák a gerinc 
melletti izmokat, az intenzív hőterápia segíti az izmok jobb ellazulását és a relaxációt, a távoli infravörös sugarakat kibocsájtó jade kövek pedig 
jótékony hatást gyakorolnak szervezetünkre. 
Intelligens gerincfelmérő- és követő funkció (Auto Scanning)
Automatikusan azonosítja a test fontosabb pontjait és a testfelmérést követően személyre szabottan pontossá teszi a masszázst.
S alakú masszázspálya
Lehetővé teszi, hogy a masszázs görgők ne csak egy síkon, hanem a test vonalát követve, íves pályán mozoghassanak a még teljesebb 
masszázsélmény eléréséért.
3D-s kiemelés
A jade görgők 5-15 cm közötti magasságig kiemelkednek, ezáltal hatékonyan lekövetik a test vonalát.
6 választható intenzitás fokozat
A masszázsgörgők kiemelkedésének nagyságát mindenki személyre szabottan állíthatja be, így az intenzívebb és a gyengédebb masszázst 
kedvelők egyaránt megtalálják a számukra optimális erősséget.
11 automata és egy manuális masszázsprogram
A masszázsprogramokhoz mellékelt ábrák jelzik a görgők útját és azok kiemelkedési pontjait, így használója könnyedén kiválaszthatja a számára 
legmegfelelőbb változatot.
Emelhető háttámla
Az ágy háttámlájának dőlésszöge igény szerint változtatható, 30 fokig emelhető. 
Jade köves hőterápiás kézi panelek
A terápiát egy-egy 9, illetve 3 jade követ tartalmazó kézi panel teszi teljessé, melyeket igény szerint 
bárhol elhelyezhet a testén. 
Helytakarékos, kompakt kialakítás
Az ágy kialakításának köszönhetően könnyedén összecsukható, így amikor 
nem használja, kényelmes ülésként is hasznát veheti.
További előnyök:
• távirányító nagy méretű LCD kijelzővel
• melegítő funkció 40-70°C között
• letisztult, modern kialakítás
• lábrészen karbonszálas melegítő funkció

Praktikus jade masszázsmatrac intenzív masszírozó funkcióval a hát- és lábrészen. A matrac ágykeret/lábazat nélkül is megvásárolható, így 
akinek nincs szüksége lábra, kisebb helyen tárolhatja és pénzt is megtakaríthat. Opciósan megvásárolható ágykeretével ágyként is használható.
• 9 jade kő görgő a hátrészen és 8 hagyományos görgő a lábrészen  
• Tartozék jade köves hőterápiás kézipanel
• 6 automata masszázsprogram
• Manuális mód: a görgők mozgásirányát igény szerint bármikor megváltoztathatjuk. 
• LCD kijelzős távirányító
• Melegítő funkció a hátrészen: 30-70°C között állítható hőfok
• 40 perces alapértelmezett működési idővel, amely igény 
 szerint növelhető 50/60/70/80 percre is.

„HEALTH&FIT” JADE KÖVES MASSZÁZSÁGY

– GYVM34

– GYVM35

GYVM35V 
Fémvázas keret/lábazat 
GYVM35-ös masszázságyhoz

JADE KÖVES MASSZÁZSÁGYAK
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A vibrációs trénerek korunk népszerű alakformáló, fogyasztó és terápiás eszközei, hiszen segítségükkel komolyabb megerőltetés nélkül és 
viszonylag rövid idő alatt szabadulhatunk meg túlsúlyunktól, vagy formálhatjuk, feszesíthetjük testünket. A végezhető gyakorlatok széles skálá-
jából mindenki kiválaszthatja a korának, edzettségi állapotának leginkább megfelelő pozíciókat. 

• 10 automata és 1 manuális program
• 120 választható sebességfokozat a lassútól (kezdőknek) a rendkívül intenzív
 (haladóknak) billenő mozgásig
• BMI (testtömeg index) kalkulátor
• Számos választható alappozíció a hatékonyabb izommunkáért
• Világító LED kijelző
• Stabil, időtálló alap és masszív kapaszkodó felület
• 2 gumikötél a hatékonyabb és változatosabb gyakorlatvégzésért

CRAZY FIT VIBRÁCIÓS TRÉNER

A vékonyabb (Slim) modellek előnye nagyobb testvérükkel szemben, hogy rend-
kívül kis helyen is elférnek, így kisebb lakásokban is kényelmesen tárolhatók. 
Használat után a kerekeiknek köszönhetően könnyedén betolhatók az ágy alá, vagy 
beállíthatók a szoba sarkába. 
• Kis helyen elfér, csupán 14 cm magas
• 4 automata és 1 manuális program
• 99 választható sebesség
• Ergonomikus felépítés, áramvonalas dizájn
• Egyszerűen kezelhető
• Távirányítóval is működtethető
• 2 gumikötél a hatékonyabb és változatosabb gyakorlatvégzésért

SLIM CRAZY FIT “PRO” VIBRÁCIÓS TRÉNER

• Kis helyen elfér, csupán 14 cm magas
• 3 automata és 1 manuális program
• 99 választható sebesség
• Egyszerűen kezelhető
• Távirányítóval is működtethető
• 2 gumikötél a hatékonyabb és változatosabb gyakorlatvégzésért

SLIM CRAZY FIT “BASIC” VIBRÁCIÓS TRÉNER

– GYVF13

– GYVF14

– GYVF15

ALAKFORMÁLÁS



• 7 választható edzésprogram
• 9 fokozatú intenzitásszabályzó
• Nagy erősségű masszázs
• Intenzív hőterápia, “szauna” funkció
• Elliptikus vibráció 2 masszázsmotorral
• Anti-cellulit hatás

Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!
• Fitness és rehabilitációs célra
• Edzés/torna közben instabil közeget hoz létre, mely segít munkára bírni az izmokat
• Segítségével fejleszthetjük állóképességünket, egyensúlyérzékünket és izomza-
 tunkat
• Használata növeli az ízületi stabilitást, így a későbbi sérülések megelőzésére is
  alkalmas
• Átmérő: 58 cm, maximális teherbírás: 200 kg

Próbálta már? 
Alakformálásra a Vivamax ultrahangos mélymasszázs készülék is kiválóan használható!

Látványosan erősíti a hasizomzatot, feszesíti a comb- és farizomzatot, formálja a
felsőtestet.
Termékjellemzők:
• 5 nehézségi fokozat
• Digitális kijelző, mely mutatja:
 - az elvégzett gyakorlatok számát
 - a gyakorlat során elégetett kalória mennyiségét
 - a percenkénti ismétlésszámot (pillanatnyi sebesség)
 - a gyakorlatvégzés idejét
• Összecsukva könnyen tárolható
• Teherbírás: 100 kg

SLIMMING PRO HASIZOMGÉP

ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZSÖV 

EGYENSÚLYOZÓ TRÉNER

– GYVF18

– GYVMA

– GYVET
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FITNESS ESZKÖZÖK

Pumpával és két rugalmas gumikötéllel!



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

Belső, sima felületű henger!

Külső, bordázott henger!

• Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!
• Ülőalkalmatosságként használva erősíti a hátizmokat, javítja a testtartást és az 
 egyensúlyérzéket!

GIMNASZTIKAI LABDÁK

• 2 gumikötelének köszönhetően speciális tornagyakorlatok is végezhetők vele
• Segítségével a labda nem gurul el sem a használat alatt, sem utána, vagy tárolás
  közben
• A gyűrű pumpával fújható fel
• Durranásmentes konstrukció
• Gyűrű kerülete: 40 cm. Ajánlott 55, 65, 75 és 85 cm-es labdákhoz

• Bordázott henger nem kivehető belső résszel az izompólyák felszabadítására
• Méret: 33 cm

GIMNASZTIKAI LABDA STABILIZÁLÓ GYŰRŰ

SMR MASSZÁZS HENGER

SMR MASSZÁZS HENGER “2 AZ 1-BEN”

– GYVGL...

– GYVFGY

– GYVF10S

– GYVF10

Új!

Új!

Az SMR masszírozó henger elnevezése annyit tesz, mint “saját magunk izom-
pólyáinak felszabadítása”. 
Két 33 cm hosszú henger egy csomagban, melyek különböző helyeken és célokra 
használhatóak:
• A külső, bordázott hengert a nagyobb területek erőteljesebb megdolgozására
  használjuk 
• A belső, puhább henger a kisebb felületek masszírozására, illetve fi nomabb gya-
 korlatokra alkalmas
A hengerek helyes használata gyors és hatékony megoldás az izomláz ellen, segíthet 
elkerülni az izom problémákat, támogatja a kötőszöveti lerakódások feloldását. Kiváló 
pilates, jóga, és gyógytorna gyakorlatokhoz.
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Tartozék pumpával!

Ajándék gumikötéllel!

További ajánlatunk!
DINAMIKUS
ÜLŐPÁRNA  

Részletek a 16. oldalon!

– GYVBD



ÉLETMÓD



Intenzív hőterápia és ölelni való puhaság!
A Vivamax elektromos melegítő párna bársonyosan puha, kényelmesen
használható dereka, nyaka mögé téve vagy más fázós testrészein. Világító ki-
jelzőjének köszönhetően kezelőfelülete sötétben is jól látható, automatikus ki-
kapcsolás és túlmelegedés elleni védelem funkciója pedig biztonságossá teszi a 
használatát.
Termékjellemzők:
• Szabályozható hőmérséklet (6 fokozat)
• Gyors melegítési mód
• Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
• Kijelző háttérvilágítással
• Levehető mosható huzat
• Túlmelegedés elleni védelem
• Extra hosszú, levehető kábel, 230 cm
• Méret: 30 x40 cm
• Teljesítmény: 100 W

A jade kő olyan ásványi anyagokból áll, melyek kiválóak a hőmegtartásban és a hő 
továbbadásában. A felmelegített jade kövek infravörös hullámokat bocsátanak ki, 
melyek segíthetnek az egészségügyi panaszok csökkentésében, a mozgékonyság 
növelésében.
• 72 db jade követ tartalmazó párna
• 70 0C-ra felmelegíthető jade kövek
• Hőmérséklet szabályzó
• Méret: 44 x 44 cm
• Teljesítmény: 50 W

JADE KÖVES MELEGÍTŐ PÁRNA

m funkciója pedig biztonságossá teszi a 

• 3 fokozatú hőmérséklet szabályozó
• Túlmelegedés elleni védelem
• Levehető, kézzel mosható huzat
• Méret: 40 x 32 cm
• Teljesítmény: 60 W
Tipp: használja derék mögé helyezve is!

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA 

• Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
• Automatikus kikapcsolás 90 perc után
• Levehető, mosható huzat
• Intenzitás kijelző háttérvilágítással
• Túlmelegedés elleni védelem
• Extra hosszú, lecsatolható kábel
• Méret: 30 x40 cm
• Teljesítmény 100 W

DELUXE ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA

– GYVH18

kapcsolódó ajánlatunk!
GYAPJÚ 
VESEMELEGÍTŐ  

Új!
– GYVH39

– GYVH41

– GYVH6

2év
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MELEGÍTŐ TERMÉKEK
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– GYMV



• Kényeztetően puha anyag
• Két fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Lecsatolható vezeték
• Automatikus túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 150 x 80 cm
• Anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 60 W

EXTRA PUHA FELÜLET

• 2 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Biztonságos használat, automatikus túlmelegedés elleni védelem
• A vezeték lecsatolásával takaróként is használható
• Méret: 150 x 80 cm
• Anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 60 W

Tipp: használja franciaágyban, lábrésznél keresztbe téve!

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ LEPEDŐ

DELUXE ELEKTROMOS MELEGÍTŐ LEPEDŐ

• Hőterápiás eszköz
• Palack anyaga: gumi
• Huzat anyaga: 100% poliészter
• Palack űrtartalma: 0,5 L és 2 L
• 30 °C-on kézzel mosható a huzat, nem fehéríthető, nem vasalható

MELEGÍTŐ PALACKOK

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

ELEKTROMOS LÁBMELEGÍTŐ

• Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
• Kijelző háttérvilágítással
• Automatikus kikapcsolás 3 óra után
• Túlmelegedés elleni védelem
• Extra hosszú kábel ( 230 cm)
• Kézzel, langyos vízben mosható
• Méret: 150 x 80 cm
• Teljesítmény: 60 W

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ LEPEDŐ

– GYVH12

– GYVH28

– Bordó: GYVMP1; V.kék: GYVMP2; S.kék: GYVMP5; Szürke: GYVMP7

Elérhető színek
Barna
Fehér
Fekete

Cikkszám
GYELBR…
GYELW…
GYELBL…

kapcsolódó ajánlatunk!
LOLLE
DERÉKMELEGÍTŐ  

– GYVH40

– GYVH42
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kapcsolódó ajánlatunk!
KÉTSZEMÉLYES ÁGYMELEGÍTŐ 
LEPEDŐ  

LEGÍTŐ 

– GYVH29



• Biztosítja az ideális testhelyzetet alvás közben
• Csökkenti a forgolódás, éjszakai mocorgás gyakoriságát, ezáltal javítja az alvás
  minőségét
• Megelőzi a gerinc túlterhelését, a túlzott izomfeszülést
Szempontok a matrac kiválasztásánál: Átlagos vagy vékony testalkathoz 4 cm, erős
testalkathoz 6 cm. Amennyiben a komfortigény ettől eltérő: 
4 cm (kevésbé puha), 6 cm (extra puha).
Rendelhető méretek: 
GYQMFDD4: 180 x 200 x 4 cm 
GYQMFD6: 160 x 200 x 6 cm, GYQMFD4: 160 x 200 x 4 cm
GYQMFM4: 140 x 200 x 4cm, GYQMFS6: 90 x 200 x 6 cm
GYQMFS4: 90 x 200 x 4 cm

MEMÓRIAHABOS FEDŐMATRAC

Sűrűség: 55 kg/m3

• Kiváló minőségű memóriahab felhasználásával készült
• 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
• Méret: 50 x 30 x 10/7 cm
• Sűrűség: 45 kg/m3

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ALVÓPÁRNA

• Kiváló minőségű memóriahab felhasználásával készült 
• A test hőjének köszönhetően felveszi a nyak természetes ívét és tehermentesíti a
  nyaki csigolyát
• Hipoallergén anyagának köszönhetően nem allergizál
• Huzata levehető, így könnyedén tisztítható
• Méret: 60 x 40 x 13 cm
• Sűrűség: 45 kg/m3

MEMÓRIAHABOS ALVÓPÁRNA

MEMÓRIAHABOS DELUXE ALVÓPÁRNA
Új!

Memory
by vivamax

plusmory
ax

pluspp – GYVMF4

Memory
by vivamax

plusmory
ax

plus – GYVMF5

Memory
by vivamax

plusmory
ax

pluspp – GYVMF8

– GYQMF...
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ALVÁSKOMFORT

• Oldalt és hanyatt fekvőknek is kényelmes
• Biztos alátámasztás a fejnek és a nyaki csigolyáknak
• Hozzájárul az alvásminőség javulásához
• Csökkentheti az izomgörcsök és a fejfájás gyakoriságát
• Enyhíti a gerincoszlopra gyakorolt nyomást
• Méret: 60 x 34 x 11/7 cm
• Sűrűség: 45 kg/m3• Sűrűség: 45 kg/m

A

B

C
C

A – Fejtámasz     B – Nyaktámasz 
C – Támasz oldalt fekvéshez

Memory
by vivamax

plusmory
ax

plus – GYVMF7

kapcsolódó ajánlatunk!

MEMÓRIAHABOS 
LÁBTÁMASZTÓ PÁRNA
  

y
Új!

További ajánlatunk!
MEMÓRIAHABOS 
KISPÁRNA  

– GYVEKP

unk!
OS

VEKP



Beépített elegáns LED világítással! 

• 2 oldalas forgatható tükör
• 1-szeres és 5-szörös nagyítás
• Világító LED szegély

Műszaki adatok: 
Feszültség: 4.5V (3*AA)
Tükör átmérő: 13,4 cm
Magasság: 20 cm

KOZMETIKAI TÜKÖR

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 nedvességtartalmát, hidratálttá válik, 
és ismét bársonyosan sima és ragyogó lehet. A készülék inhalálásra is alkalmas, 
így a légutakat is tisztíthatja vele. 
Egészítse ki a kezelést aromaterápiával, hogy a hatást még teljesebbé tegye!
Műszaki adatok: 
Teljesítmény: 100 W
Feszültség: 220-240V
Tartálykapacitás: 50 ml

ARCSZAUNA

ULTRAHANGOS MÉLYMASSZÁZS KÉSZÜLÉK

Az ultrahangos mélymasszázs készülék megsokszorozhatja a kozmetikai és 

gyógyhatású krémek hatékonyságát, így sokkal látványosabb és gyorsabb 

eredmények érhetők el. Az ultrahangos masszázs használható arcon, karon, lábon 

és a test egyéb részein is. 

• Narancsbőr (cellulitisz) kezelés

• Bőrfeszesítés, ráncok és hegek kezelése

• Hatóanyag bevitel elősegítése

• Alakformálás, zsírégetés

További termékek:

• GYUG260 Ultrahang gél

AJÁNDÉK! 
1.790 Ft értékű 

Dr. Kelen 
zsírégető és 

anticelulit géllel!

DÉK!
értékű 

elen 
ető és 
t géllel!

– GYVUM2A

– GYVASZ

– GYVKZT

Új!

Új!
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SZÉPSÉGÁPOLÁS

Használja 
Vivamax illóolajjal!al!



 M 19 cm GYJCR1M
 S 18 cm GYJCR1S

JADE CHRYSTAL KARKÖTŐ/EGY KÖVES  
 M 19 cm GYJCR2M
 S 18 cm GYJCR2S

JADE CHRYSTAL KARKÖTŐ/HÁROM KŐVEL  

JADE MÁGNESES FÜLBEVALÓ
Arany-ezüst, karika: GYJF9

Ha Ön szereti a szép ékszereket, és szeretne egészségesebben élni, őrizze meg szervezete természetes egyensúlyát mágneses/ionos 
ékszerek viselésével!
A mágnes erejében Kleopátra is hitt. Ő maga is mágneseket viselt a homlokán, hogy lassítsa az öregedés jeleit és megőrizze szépségét. 
Az elmúlt húsz év mágnesterápiával kapcsolatos kutatásai vezettek többek között a mágneses ékszerek kifejlesztéséhez, melyek viselőik 
szervezetében segítenek szinten tartani a mágneses kölcsönhatást.

Tudta-e, hogy a mágnesterápia az egyik legősibb természetes gyógymód? 
Tipp: vásároljon szettben, így még szebben mutatnak az ékszerek!
Próbálta már? Ékszereink a kivehető láncszemeknek köszönhetően könnyedén méretre alakíthatók! 
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Kifutó modell! Kifutó modell!

MÁGNESES ÉKSZEREK

MÁGNESES KARPERECEK

MÁGNESES FÜLBEVALÓ



 L 21,0 cm GYJL2SL
 M 19,0 cm GYJL2SM
 S 17,0 cm GYJL2SS

JADE LUXURY 1 KARKÖTŐ 
 L 21,0 cm GYJL1SL
 M 19,0 cm GYJL1SM
 S 17,0 cm GYJL1SS

JADE LUXURY 2 KARKÖTŐ 

 M 19,5 cm GYJB3SM
 S 17,5 cm GYJB3SS

JADE BRILLANCE 3 KARKÖTŐ 

 L 19,2 cm GYJBS8SL
 M 17,9 cm GYJBS8SM
 S 16,6 cm GYJBS8SS

JADE BRILLANCE SET 8 KARKÖTŐ 
 L 20,6 cm GYJB4SL
 M 19,4 cm GYJB4SM
 S 18,2 cm GYJB4SS

JADE BRILLANCE 4 KARKÖTŐ

 L 21,6 cm GYJF3WL
 M 20,3 cm GYJF3WM
 S 19 cm GYJF3WS

JADE FASHION 3 KARKÖTŐ - WOLFRAM

Kifutó modell!

 L 20,6 cm GYJM11SL
 M 19,5 cm GYJM11SM
 S 18,4 cm GYJM11SS

JADE MEN’S 11 KARKÖTŐ 
 M 20 cm GYJM12SM
 L 22 cm GYJM12SL

JADE MENS 12 KARKÖTŐ  

 L 21,6 cm GYJC6WL
 S 19 cm GYJC6WS

JADE CLASSIC 6 KARKÖTŐ - WOLFRAM

 L 21,6 cm GYJBS12SL
 M 20,3 cm GYJBS12SM
 S 19,0 cm GYJBS12SS

JADE BRILLANCE SET 12 KARKÖTŐ 

 L 21,0 cm GYJLS2SL
 M 19,0 cm GYJLS2SM
 S 17,0 cm GYJLS2SS

JADE LUXURY SET 2 KARKÖTŐ 

 L 21 cm GYJL3SL
 M 19 cm GYJL3SM
 S 17 cm GYJL3SS

JADE LUXURY 3 KARKÖTŐ 

JADE BRILLANCE SET 9 NYAKLÁNC
 48,5 cm GYJBS9S 

JADE BRILLANCE SET 11 NYAKLÁNC

JADE CLASSIC SET 1 NYAKLÁNC
 45,0 cm GYJCS1S 

Kifutó modell!

JADE BRILLANCE SET 7 NYAKLÁNC 

Kifutó modell!
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 53 cm  GYJBS11SL 
 48,0 cm GYJBS11S 

 51,5 cm   GYJB7SL 
 48,0 cm GYJBS7S 

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

Kifutó modell!

MÁGNESES IONOS NYAKLÁNCOK

MÁGNESES IONOS KARLÁNCOK



• 4-féle színben
• Teljes kapacitás: 2,6 liter
• Szűrt víz kapacitás: 1,4 liter
• Kijelző: elektronikus szűrő csere kijelző
• Utántöltés: nem szükséges a tetőt eltávolítani a vízfeltöltéshez
• A csomagolás 1 db magnéziumos vízszűrő betétet tartalmaz, amely 30 napra vagy
  120 liter víz megszűréséhez elegendő

VIDA VÍZSZŰRŐ KANCSÓK

• Kiszűri a vízkőért felelős sókat a vízből 
• Eltávolítja az íz- és illatrontó anyagokat (pl. a klórt) és a legtöbb nehézfémet 
• Magnéziumot adagol a megszűrendő vízhez
• Hatékony védelmet nyújt a kávégépének, teafőzőjének a vízkővel szemben is
További termékek:
• GYBWT-MG1 1 db-os „Longlife” magnéziumos szűrőbetét

LONGLIFE MAGNÉZIUMOS SZŰRŐBETÉT 3 DB-OS

• Költséghatékony
• Környezetkímélő: nem képződik műanyag hulladék
• Kényelmes: nem kell hazacipelni a palackokat
• Hordozható: utazáshoz is magával viheti
• Széles körben használható: ivás, főzés, háztartási kisgépek stb.
További termékek:
• GYLA-F3A3 3db-os classic szűrőbetét
• GYLAM3M 3db-os mineral balance (bi-fl ux rendszerű) szűrőbetét
• GYLAM6M 6 db-os mineral balance (bi-fl ux rendszerű) szűrőbetét

BI-FLUX SZŰRŐBETÉT 2 DB-OS

• 5-féle színben
• Teljes kapacitás: 2,25 liter
• Szűrt víz: 1,25 liter
• Mechanikus szűrőcsere emlékeztető
• Tartozék 1 db bi-fl ux szűrőbetét
• Tisztítás: mosogatógépben tisztítható kancsó

– Kék: GYLA-J989B; Zöld: GYLA-J989E; Narancs: GYLA-J989O; 
   Pink: GYLA-J989P; Fehér: GYLA-J989W

– GYLA-LF2M

CLEAR LINE VÍZSZŰRŐ KANCSÓK

bi-fl ux
rendszer

– Kék: GYBWT-VT, Magenta: GYBWT-VM, Fehér: GYBWT-VF  

– GYBWT-MG3
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VÍZTISZTÍTÁS - KONYHAI ESZKÖZÖK



SMOOTHIE MAKER TURMIXGÉP

DELUXE SMOOTHIE MAKER

Ideális eszköz friss gyümölcsből készült és kondíciós italok, tejes koktélok, bébiételek 
készítéséhez, 2 db ütésálló sport palackkal (400 és 600 ml-es). Az ital elkészítése 
után csak zárja le a palackot és vigye magával!
Termékjellemzők:
• Rozsdamentes acél aprítókés
• Pulzáló funkció
• Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva
• Könnyen tisztítható
• Teljesítményfelvétel: 300 W

• Rendkívül magas teljesítményű motorral a még hatékonyabb aprításért!
• 4 db ütésálló sportpalackkal (900, 500 és 2x700 ml)
• Rozsdamentes acél kések
• Pulzáló funkció
• Akár jég aprítására is alkalmas! 
• Teljesítmény: 900 W

• Trendi, sportkupakos kiszerelés felhajtható fogantyúval!
• BPA mentes anyagból
• Extra tömítés, garantáltan szivárgásmentes
• Tartós, karcálló Tritan műanyagból
• Űrtartalom: 750 ml

ECG – GYESM1

ECG – GYESM2G

2év
garancia

2év
garancia

A GYESM1 smoothie maker készülékkel 
kompatibilis, de sportkulacsként külön is
használható.

További ajánlatunk!
SMOOTHIE SPORTPALACK
600 ML  

ECG – GYVESM3

LIMONÁDÉ KÉSZÍTŐ PALACKOK 
– Kék (GYVL1K), piros (GYVL1P) 
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  cikkszám márka terméknév
 GYOB015 Oral-B Elektromos fogkefe DB4.010 Precision Clean
 GYOB156 Oral-B Elektromos fogkefe Vitality Precision Clean 2D Action + BAM Pro Expert 75 ml
 GYOB600 Oral-B Pro 600 Whitening Pack
 GYOB143 Oral-B Pro 750 Cross Action + úti tok
 GYOB144 Oral-B Pro 750 3D White + úti tok
 GYOB119 Oral-B EB50-4 pótfej 4 db Cross Action

Szájápolás

  cikkszám márka terméknév
 GYOCBS Octacare Elasztikus bandázs (S – teljes elasztikus nyúlás: 8 cm x 4,5 m)
 GYOCBL Octacare Elasztikus bandázs (L – teljes elasztikus nyúlás: 15 cm x 4,5 m)
 GYOCSH Octacare Hipoallergén, elasztikus sebtapasz
 GYOCST Octacare Vízálló textil sebtapasz
 GYOCSV Octacare Vízálló, légáteresztő sebtapaszok több méretben

Sebtapaszok, elasztikus bandázs

  cikkszám márka terméknév
 GYDK1 Dr.Kelen LUNA Borókás sósborszesz gél - reumasszázs
 GYDK11 Dr.Kelen LUNA Diabetes lábkrém
 GYDK12 Dr.Kelen LUNA Ízületmasszázs emulgél
 GYDK13 Dr.Kelen LUNA Aranyér védőkrém
 GYDK14 Dr.Kelen LUNA Diabetes lábspray
 GYDK15 Dr.Kelen LUNA Aranyér törlőkendő
 GYDK2 Dr.Kelen LUNA Kámforos sósborszesz gél
 GYDK3 Dr.Kelen LUNA Vadgesztenyés sósborszesz gél visszeres lábra
 GYDK4 Dr.Kelen Fitness Figure 2in1 karcsúsító + anticellulit gél
 GYDK5 Dr.Kelen Zöld kávés masszázstej mélyzsírégetéshez

Dr.Kelen krémek

  cikkszám márka terméknév
 GYQGP QMED Comfort Gél párna
 GYQPH QMED Hengerpárna
 GYQPSP QMED Standard Plus párna
 GYQPC QMED Comfort párna
 GYQPCH QMED Comfort párnahuzat
 GYQPBAMBOO QMED Qmed Bamboo párna
 GYQPBAMBOOH QMED Bamboo párnahuzat
 GYQPSLIM QMED Slim párna
 GYQPD QMED Deréktámasz
 GYQPNY QMED Nyakpárna
 GYQPS QMED Standard párna
 GYQPK QMED Kid párna
 GYQPP QMED Pillangó párna
 GYQPGYNY QMED Gyermek nyakpárna
 GYQPF QMED Flex párna
 GYQPV QMED Vario párna
 GYQPE QMED Ékpárna
 GYQPHO QMED Horkolásgátló párna
 GYQMP QMED Levander párna
 GYQPAU QMED Anatómiai ülőpárna
 GYQPFH QMED Félhenger párna
 GYQPT QMED Térd- és lábtámasztó párna

QMED Memóriahabos termékek

  cikkszám márka terméknév
 GYQES QMED Egyensúlyozó süni (2 db/doboz)
 GYQHVB QMED Hallux Valgus éjszakai sín bal
 GYQHVJ QMED Hallux Valgus éjszakai sín jobb
 GYQHVV QMED Hallux Valgus védő (univerzális)
 GYQHPK QMED Harántemelő párna kicsi
 GYQHPN QMED Harántemelő párna nagy
 GYQHF QMED HalluFit nagylábujj ízület lazító
 GYQHSJ QMED HalluStop Hallux Valgus kezelő - jobb
 GYQHSB QMED HalluStop Hallux Valgus kezelő - bal
 GYQASZ QMED Akupresszúrás szőnyeg
 GYQAMP QMED Akupresszúrás matrac és párna
 GYQKGY1 QMED Kézerősítő gyurma (gyenge)
 GYQKGY2 QMED Kézerősítő gyurma (közepes)
 GYQKGY3 QMED Kézerősítő gyurma (erős)
 GYQTM7 QMED Tüskés masszázslabda 7 cm
 GYQTM8 QMED Tüskés masszázslabda 8 cm
 GYQTM9 QMED Tüskés masszázslabda 9 cm
 GYQSB QMED Soft Ball 25-30cm
 GYQPB QMED Peanut ball 50x100 cm
 GYQKL1 QMED Kézerősítő labda extra lágy (rózsaszín)
 GYQKL2 QMED Kézerősítő labda lágy (kék)
 GYQKL3 QMED Kézerősítő labda kemény (narancs)
 GYQHMG1 QMED Hideg/meleg terápiás gélpárna 15x10cm
 GYQHMG2 QMED Hideg/meleg terápiás gélpárna 30x19cm
 GYQOJS QMED Csípőrögzítő ortézis jobb S
 GYQOJM QMED Csípőrögzítő ortézis jobb M
 GYQOJL QMED Csípőrögzítő ortézis jobb L
 GYQOJXL QMED Csípőrögzítő ortézis jobb XL
 GYQOBS QMED Csípőrögzítő ortézis bal S
 GYQOBM QMED Csípőrögzítő ortézis bal M
 GYQOBL QMED Csípőrögzítő ortézis bal L
 GYQOBXL QMED Csípőrögzítő ortézis bal XL

QMED Terápiás termékek

  cikkszám márka terméknév
 GYTUSNM TULI’S Sarokcsésze normál igénybevételre (közepes)
 GYTUSNL TULI’S Sarokcsésze normál igénybevételre (nagy)
 GYTUSFS TULI’S Sarokcsésze fokozott igénybevételre (kicsi)
 GYTUSFM TULI’S Sarokcsésze fokozott igénybevételre (közepes)
 GYTUSFL TULI’S Sarokcsésze fokozott igénybevételre (nagy)
 GYTUGSNM TULI’S Gél sarokcsésze normál igénybevételre (közepes)
 GYTUGSNL TULI’S Gél sarokcsésze normál igénybevételre (nagy)
 GYTUGSFS TULI’S Gél sarokcsésze fokozott igénybevételre (kicsi)
 GYTUGSFM TULI’S Gél sarokcsésze fokozott igénybevételre (közepes)
 GYTUGSFL TULI’S Gél sarokcsésze fokozott igénybevételre (nagy)
 GYTUGSSM TULI’S POLAR BEARS Gél sarokcsésze sarkantyúra (közepes)
 GYTUGSSL TULI’S POLAR BEARS Gél sarokcsésze sarkantyúra (nagy)
 GYTUGTT3537 TULI’S GAITORS Tehermentesítő 3/4-es talpbetét (35-37)
 GYTUGTT3840 TULI’S GAITORS Tehermentesítő 3/4-es talpbetét (38-40)
 GYTUGTT4143 TULI’S GAITORS Tehermentesítő 3/4-es talpbetét (41-43)
 GYTUGTT4447 TULI’S GAITORS Tehermentesítő 3/4-es talpbetét (44-47)

Tuli’s sarokcsészék

  GYPRONY Prostretch nyújtó és erősítő eszköz
 GYPROPNY Prostretch Plus nyújtó és erősítő eszköz
 GYUG-18 Hideg-meleg gélpárna 18 cm-es
 GYUG-28 Hideg-meleg gélpárna 28 cm-es
 GYUG260 Ultrahang gél 260 gr
 GYEMSZ2  Momert mechanikus Big Dial személymérleg
 GYAH0737  Sarokemelő kivehető sarokcsont béléssel
 GYEEM Egészségügyi védőmaszk

Egyéb termékek

További, a katalógusban nem szereplő termékeink:
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617 Csuklós 
vérnyomásmérő
GYCH-617
04

304 Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-304
04

305 Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-305
04

453AC Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-453AC
04

514 Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-514
04

517 Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-517
04

657 Felkaros 
vérnyomásmérő
GYCH-657
04

Felkaros 
vérnyomásmérő
GYV14
05

Felkaros 
vérnyomásmérő
GYV16
05

Felkaros 
vérnyomásmérő
GYV9
05

Színes kijelzős 
fül- és homlok-
lázmérő
GYV10
07

Analóg higany-
mentes lázmérő
GYVDL1
07

Digitális lázmérő
fl exibilis fejjel
GYVLT15S
07

D Digitális lázmérő
fl exibilis fejjel
GYVLT12E
07

Érintés nélküli
lázmérő
GYV8
07

“Multicare” 
fi tness mérleg
GYVBF2
08

Diavue vércukor-
szint mérő
GYVHD1
08

Kompresszoros 
inhalátor gyere-
keknek
GYV13
09

Kompresszoros 
inhalátor
GYA430
09

Kompresszoros 
inhalátor
GYV15
09

Kompresszoros 
inhalátor
GYA610
09

Salin sóterápiás 
készülék
GYSAL01
010

Sópipa 2
GYSO2
010

Himalájai 
sókristály lámpa
GYVSL01
010

Himalájai 
sókristály lámpa
GYVSL01
010

Salin plus nagy-
méretű sóterápiás 
készülék
GYSAL03
010

Légpárnás 
vénamasszírozó 
készülék
GYVTVM
011

“Gerinc doktor” 
plus hátnyújtó 
pad
GYVGD
011

Vivatens pro 
digitális izom- és 
idegstimuláló 
készülék
GYVTT1
011

Sópipa 1
GYSO1
010

Sófáni/gyerek
GYSO3
010

Infralámpa
GYVI300
012

Vivalight 
polarizált fényű 
gyógylámpa
GYVPL
012

Mobil 
kapaszkodó
GYQMK
012

Table Mate Plus
hordozható 
asztal
GYVTM
012

Refl ux párna
3 funkciós
GYVR1
012

Gyerek refl ux 
párna
GYVR2
012

Ágykapaszkodó
létra
GYQAL
012

Akupresszúrás 
masszázspapucs
GYVFMP
013

Akupresszúrás 
matrac és párna
GYQAMP
013

Akupresszúrás 
matrac
GYVAM
013

Hordozható 
MESH inhalátor
gyerekeknek
GYV17
10

Hordozható 
MESH inhalátor
GYV18
10

Dr. Kelen Luna
diabetes lábkrém
GYDK11
08
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Térdszorító/
elasztikus
GYAH1501...
027

Tüskés 
egyensúlyozó 
párnák
GYVTE
013

Ergonómikus 
“mini” 
szobakerékpár
GYVF17
013

Mágneses gyógy-
háttámasz
GYVA02
014

Mágneses gyógy- 
ülőpárna
GYVA01
014

Deréktámasz 
memóriahabbal
GYQPD
014

“Fitkomfort” 
ülőpárna
GYVA03
014

Felfújható 
ülőgyűrű
GYEPU
014

Memóriahabos 
anatómiai 
nyakpárna
GYVMF3
015

Memóriahabos 
anatómiai 
deréktámasz
GYVMF2
015

Memóriahabos 
anatómiai 
ülőpárna
GYVMF6
015

Memóriahabos 
anatómiai 
ülőpárna
GYVMF1
015

Hátpárna
memóriahabbal
GYVEHP
015

Tartásjavító 
hátpánt extra 
erősséggel
GYAH0322...
016

Elasztikus 
tartásjavító hát- 
és vállpánt
GYAH0326...
016

Dinamikus 
ülőpárna
GYVBD
016

Mágneses tartás-
javító hátpánt
GYVFTH
016

Mágneses tartás-
javító háttámasz
GYVFMTH…
016

Dinamikus 
ülőpárna
GYVBDF
016

Ultrahangos 
aromapárologtató
GYVH34
018

Ultrahangos 
aromapárologtató
GYVH35
018

Ultrahangos 
illóolaj 
párologtató
GYVH37
018

Aquaglobe 
levegőkezelő 
készülék
GYVH17
019

Illóolajok,
illóolaj keverékek
GYVI...
019

Ultrahangos 
párásító és 
illóolaj 
párologtató
GYVH30
019

Multifunkciós
ultrahangos 
készülék
GYVH23
020

Multifunkciós
ultrahangos 
készülék
GYVH38
021

Ultrahangos 
párásító készülék
GYVH19
021

Páraszintmérő 
készülék
GYVPM
021

Ultrahangos 
párásító készülék
GYVH20
021

Ultrahangos 
párásító készülék
GYVH20S
021

Winix U300 
légtisztító
GYWU300
022

Plazma légtisztító
pollenszűrővel
GYPA600
023

Winix AW 600 
légmosó párásító
funkcióval
GYWAW600
023

Ionos légtisztító 
pollenszűrővel
GYVLH
024

Winix P150 
légtisztító 
GYWP150
022

Ultrahangos 
illóolaj 
párologtató USB 
csatlakozóval
GYVH27
019

Sport térdszorító
GYVFST...
026

Sport térdszorító
stabilizáló 
pántokkal
GYVFSTT...
026

Ultrahangos 
párásító készülék
beépített aro-
matartállyal
GYVH36
020

Salvus víz
1,5 L x 6 üveg
GYSALV
019

Ék alakú párna
GYAL-05
014

Ergonomikus 
deréktámasz
GYAL-04
014

Dinamikus 
deréktámasz
GYVDD
014

miikus

rékpár

s gyóyógy-g  Ék alaakkú
GYALGYAL-05

DiDinamikuu
deerd éktámm
GGYVVDD
0014
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Térdszorító/
elasztikus
GYAH1505...
027

Bokaszorító
GYAH1600...
027

Derékszorító
GYAH0152...
027

Mágneses 
térdszorító 
turmalinnal
GYVFM...
028

Mágneses 
térdpánt 
turmalinnal
GYVFT
028

Mágneses 
bokaszorító 
turmalinnal
GYVFMB...
028

Derékszorító
GYMBU-1001...
029

Térdpánt
GYMJU-2003
029

Derékszorító/
neoprén
GYMJU-3007
029

Térdszorító
GYMJU-1002...
029

Térdszorító/
neoprén
GYMJU-3004
029

Bokaszorító
GYMJU-1003...
029

Könyökszorító
GYMJU-1001...
029

Kompressziós 
térdharisnyák 
nyitott lábfejjel
GYEKT...
032

Kompressziós
harisnyák
GYEKH...
033

Kompressziós
térdharisnyák
GYEKT...
033

Kompressziós
zoknik
GYEKU...
033

Diabetic gyógy-
talpbetét
GYVFDB...
034

Deluxe mágne-
ses talpbetét
GYVFMPT...
034

Mágneses 
talpbetét
GYVFMMT
034

Szilikon talpbetét
GYAH0753...
034

Slim talpbetét
GYAH0756...
034

Harántboltozat 
emelő talpbetét
GYAH0752...
034

Szilikon 
sarokemelő
GYAH0751...
034

Gel & Comfort 
sarokemelő
GYVFGCS...
034

Döntött
sarokemelő
GYAH0734...
034

Gel & Soft 
talpbetét
GYVFGST… 
034

Kompressziós
combfi xek
GYEKC...
033

Mágneses 
csukló- és kézfej
szorító turmalinnal
GYVFMKF...
028

Mágneses 
könyökszorító 
turmalinnal
GYVFMK...
028

Mágneses 
csuklószorító
turmalinnal
GYVFMCS...
028

Csukló és kézfej
szorító
GYAH1405...
027

Csuklószorító
GYAH0310...
027

Csukló és 
hüvelykujj 
rögzítő
GYAH1501...
027

Könyökszorító
GYAH1902...
027

Csuklószorító, 
csuklópánt
GYMJU-2002; 
GYMJU-5001
029

Kompressziós 
combfi x nyitott 
lábfejjel
GYEKC...
032

Mikroszálas 
kompressziós
harisnyák
GYEKMH...
032

Herbal Freeze gél
GYEHF100
030

Kineziológiai 
tapaszok 
turmalinnal
GYVKTT 
030

Kineziológiai 
tapasz 12-es 
display
GYVKT
030

Fisiocrem gyógy-
növényekkel
GYFI250
030

Fisiocrem gyógy-
növényekkel
GYFI60
030

Kineziológiai 
tapaszok
Fekete (GYVKTF) 
Bézs (GYVKTB) 
Kék (GYVKTK) 
030
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Eva&Cork
gyógytalpbetét
GYVFEC...
035

Eva Plus
gyógytalpbetét
GYVFE...
035

Memory&Foam
memóriahabos
talpbetét
GYVFMF...
035

Gel&Fit
sporttalpbetét
GYVFGF...
035

Gel&Comfort
kényelmi 
talpbetét
GYVFG...
035

Sport&Foam
talpbetét
GYVFSFO...
035

Leather&Memory
memóriahabos
gyógytalpbetét
GYVFLM...
035

Basic kényelmi
talpbetét
GYVFB...
035

Comfort 
bütyökvédő
GYVFCB...
036

Éjszakai bütyök-
korrigáló sín
GYVFES
036

Deluxe 
bütyökvédő és 
korrigáló
GYVFDBK...
036

Bütyök- és 
lábujjvédő
GYVFBLV...
036

Párnás bütyök-
korrigáló
GYVFPK...
036

Harántemelő 
párna
GYVFH
036

Lábujj tornáztató
GYVFNT
036

Kalapácsujj kor-
rekciós gélpárna
Egyujjas
GYVFK2
036

Kalapácsujj kor-
rekciós gélpárna
Háromujjas
GYVFK3
036

Lábujjvédő gyűrű
GYVFK1
036

Szilikon 
nagylábujj 
elválasztó
GYAH0740...
036

Szilikon 
bütyökvédő
GYEVM4
036

Leather&Comfort
háromnegyedes
bőrtalpbetét
harántemeléssel
GYVFLC...
035

Szilikon 
bütyökvédő
GYEVM1
036

Szilikon 
bütyökvédő
GYEVM2
036

Gimnasztikai 
labdák
GYVGL...
048

Alakformáló 
masszázsöv
GYVMA
047

Egyensúlyozó 
tréner
GYVET
047

CrazyFit 
“Basic” vibrációs 
tréner
GYVF15
046

Slim CrazyFit 
“Pro” vibrációs 
tréner
GYVF14
046

CrazyFit 
vibrációs tréner
GYVF13
046

Slimming Pro 
hasizomgép
GYVF18
047

“Health&Fit” 
Jade köves 
masszázságy
GYVM35
044

“Health&Fit 
Deluxe”
Jade köves 
masszázságy
GYVM34
044

“Relax&Dream 
Deluxe” 
masszázsfotel
GYVM33
042

“Relax&Dream” 
masszázsfotel
GYVM32F; GYVM32B
043

“Relax&Dream” 
masszázsfotel
GYVM31
043

Vitality 
lábmasszírozó
GYVM20
041

Deluxe 
lábmasszírozó
GYVM28
041

Vitality 
kézimasszírozó
GYVMK3
040

Deluxe 
kézimasszírozó
GYVMK4
040

Vizes 
lábmasszírozó és 
lábfürdő
GYVLM
040

Deluxe 
masszázsülés
állítható 
nyakmasszázzsal
GYVM24
038

Shiatsu 
masszázsülés
GYVM26
038

Shiatsu 
masszírozó
párna
GYVM29
039

Shiatsu 
univerzális 
masszírozó
GYVM23
039
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Hematit gyöngy 
nyaklánc
GYMN2009
054

Hematit gyöngy 
nyaklánc
GYMN2011
054

Jade brillance 4 
karkötö
GYJB4...
055

Jade men’s 12 
karkötő
GYJM12S...
055

Jade brillance 
set 12 karkötő
GYJBS12S...
055

Jade luxury 1 
karkötő
GYJL1S...
055

Jade luxury 2 
karkötő
GYJL2S...
055

Jade luxury 3 
karkötő
GYJL3S...
055

Jade luxury set 2 
karkötő
GYJLS2S...
055

Jade brillance 3 
karkötő
GYJB3S...
055

Jade fashion 3 
karkötő
GYJF3W...
055

Jade classic 6 
karkötő
GYJ6WL...
055

Jade classic set 
1 nyaklánc
GYJCS1S
055

Memóriahabos 
deluxe alvópárna
GYVFM8
052

Memóriahabos 
fedőmatrac
GYQMF...
052

Memóriahabos 
anatómiai 
alvópárna
GYVFM4
052

Memóriahabos 
alvópárna
GYVFM5
052

Ultrahangos 
mélymasszázs 
készülék
GYVUM2A
053

Arcszauna
GYVASZ
053

Kozmetikai tükör
GYVKZT
053

Memóriahabos 
lábtámasztó 
párna
GYVMF7
052

Memóriahabos 
kispárna
GYVEKP
052

Elektromos 
melegítő lepedő
GYVH12
051

Elektromos 
melegítő párna
GYVH18
050

Deluxe 
elektromos 
melegítő lepedő
GYVH28
051

Jade köves 
melegítő párna
GYVH6
050

Melegítő 
palackok
GYVMP...
051

Elektromos 
melegítő párna
GYVH39
050

Elektromos 
lábmelegítő
GYVH40
051

Deluxe 
elektromos 
melegítő párna
GYVH41
050

Elektromos 
melegítő lepedő
GYVH42
051

Gyapjú 
vesemelegítő
GYMV
050

Lolle 
derékmelegítő
GYEL...
051

Kétszemélyes 
ágymelegítő 
lepedő
GYVH29
051

SMR 
masszázshenger 
szett 2 az 1-ben
GYVF10
048

SMR 
masszázshenger
GYVF10S
048

Gimnasztikai 
labda stabilizáló 
gyűrű
GYVFGY
048

Jade chrystal 
karkötő/ egy 
köves
GYJCR1...
054

Jade chrystal 
karkötő/ három 
köves
GYJCR2...
054

Jade mágneses 
fülbevaló
GYJF9
054

Jade brillance 
set 8 karkötő
GYJBS8...
055

Jade men’s 11 
karkötő
GYJM11S...
055

Jade brillance 
set 11 nyaklánc
GYJBS11S...
055

Jade brillance 
set 9 nyaklánc
GYJBS9S
055
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Smoothie maker 
turmixgép
GYESM1
057

Deluxe smoothie 
maker
GYESM2G
057

Limonádé készítő 
palack
GYVL1K
057

Limonádé készítő 
palack
GYVL1P
057

Smoothie sport-
palack 600 ml
GYESM3
057

Clear line 
vízszűrő kancsók
GYLA...
056

Bi-fl ux 
szűrőbetét 
2 darabos
GYLA-LF2M
056

Longlife 
magnéziumos 
szűrőbetét 3 
darabos
GYBWT-MG3
056

Vida vízszűrő 
kancsók
GYBWT...
056

Jade brillance 
set 7 nyaklánc
GYJB7S...
055



Regisztrált viszonteladóinknak kényelmes online rendelési lehetőség
Aktuális akciók és folyamatosan frissülő outlet termékválaszték
Naprakész termék-, ár- és készletinformációk
Intelligens keresési és szűrési lehetőség (pl. egészségpénztár)
Mobiltelefonra is optimalizált (reszponzív) külső
Aktuális számla és rendelési információk

Még nem a viszonteladónk?
Ha szeretne viszonteladónk lenni, küldjön egy e-mailt az info@vivaldi.hu-ra, és kérje webáruházi regisztrációját!

– Otthon az egészségben!– Otthon az egészségben!

Keresse fel honlapunkat is! www.vivaldi.hu



Kövessen minket a Facebook-on is!
        facebook.com/vivamaxhungary

A katalógusban szereplő termékek magyarországi forgalmazója: 
Vivaldi Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., 06-1/889-9080 
info@vivaldi.hu, www.vivamax.hu; www.vivaldi.hu

– Otthon az egészségben!

éve                                        az egészségtudatos
                       emberek szolgálatában!

Miért válassza a                      márkát?

Kiváló ár-érték arányú termékek

Innovatív és széles választék

Szigorú minőség-ellenőrzés 

Megbízható és gyors logisztikai megoldások

Saját Vivamax márkaszervíz

Kényelmes nagykereskedelmi webáruház

Magyar nyelvű termékcsomagolások

Kiemelt viszonteladóink térképes üzeltkeresőjét és termékeink
ajánlott fogasztói árát itt tekintheti meg: www.vivamax.hu
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