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Vivamax GYV16 felkaros 
vérnyomásmérő Univerzális “Diabetic” talpbetét

Térdszorító szilikon betéttel
és fém merevítéssel Deluxe tartásjavító hátpánt

Ultrahangos illóolaj 
párologtató

Infralámpa időzítővel 
és intenzitásszabályzóval

Ultrahangos illóolaj 

Kombinált TENS és EMS készülék

Memóriahabos anatómiai 
ülőpárna
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VIVA Fit
by vivamax

6 felkaros Univerzális “Diabetic” talpbetét

Szeptemberi ajánlataink!

Térdszorító szilikon betéttel

Szeptemberi ajánlataink!
Shiatsu univerzális masszírozó
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A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes: 
2021.09.09-2021.09.30-ig.
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2.990 Ft
3.790 Ft helyett

Szuper ár!21.990 Ft
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Új generációs szorító a stabil mégis kényelmes 
tartásért!
• Spirál szerkezetű, rugalmas fém merevítés: extra erős 
  tartást biztosít a térdnek, ugyanakkor viselete mégis  
 kényelmes 
• Puha szilikongyűrű a térdkalács védelmére  
• A térdízület anatómiájához igazodó, kombinált szövési  
 technika
• Rugalmas, tartós anyag: maximális védelem mellett  
 is szabad mozgást enged a térdnek 
• Csúszásgátló szilikon csík
• Méretek: S, M, L, XL

ORTOCARE TÉRDSZORÍTÓ SZILIKON BETÉTTEL ÉS FÉM MEREVÍTÉSSEL
GYVFTSZ ...VIVA Fit

by vivamax

N BETÉTTEL ÉS FÉM MEREVÍTÉSSELN BETÉTTEL ÉS FÉM MEREVÍTÉSSEL
GYVFTSZ ...

Szilikon 
csúszásgátló 

csík

Két oldalt
rugalmas, 

spirál szerke-
zetű fém
merevítés

Speciális, 
kombinált 

szövési 
technika

Szilikon
gyűrű a lágy 
szövetek és 
a térdkalács 
védelmére

Extra 
rugalmas 

mégis tartós 
anyag

TOVÁBBI ORTOCARE SZORÍTÓK 
Derékszorító

8.990 Ft
GYVFDSZ…

Csukló- és 
kézfej szorító

4.490 Ft
GYVFCSSZ…

Könyökszorító

5.990 Ft
GYVFKSZ...

Bokaszorító

5.990 Ft
GYVFBSZ...

ORTOCARE TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ 
GYVFTHT...VIVA Fit

by vivamax

ELASZTIKUS DERÉKSZORÍTÓ ÖV 
MÁGNESSEL ÉS TURMALINNAL

GYVFMTED...VIVA Fit
by vivamax

• Párnázott merevítés a gerincoszlop biztos megtámasz- 
 tására
• Széles és rugalmas gumipántok, kényelmes viselet
• Egyéni igényeknek megfelelően 
 szabályozható szorítás
• Méretek: S, M, L, XL

• Intenzív mágnesterápia elől-hátul 10-10 db mágnessel
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak 
  és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a jótékony 
  hatást
• A személyre szabható elasztikus erősséget a különleges 
  kialakítású dupla hevederek, az extra erős tépőzár és a 
  bordázott szerkezetű, rendkívül jól szellőző gumiszalag  
 biztosítják
• Ergonomikus kialakításának köszönhetően egyszerre 
  kényelmes, mégis erősen tart
• Méretek: S, M, L, XL

Széles és rugalmas gumipántok, kényelmes viselet

6.490 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft

Bevezető ár!
Új!

Új!

Új!

Új!

Új!Új!

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Bevezető ár!

Hűsítő gél levendulával és 
intenzív mentollal

• Izomfáradtság és mozgásszervi panaszok
  esetén extra mentollal és kámforral
• Gyulladáscsökkentő hatású levendulával

LAVENDER FREEZE IZOMFÁJDALOMRA
GYELF175LAVENDER FREEZE

Kiszerelés: 175 ml

KINEZIOLÓGIAI TAPASZ
GYVKTEP Egészségpénztári termék!

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

2.690 Ft/db
2.990 Ft helyett

FISIOCREM GYÓGYNÖVÉNYEKKEL
Ajánlatunk!

GYFI602.790 Ft helyett
  2.490 Ft
      (41,5 Ft/ml)

GYFI60
 Ft helyett

GYELF175

175 ml

5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

Bevezető ár!

DELUXE TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT 
GYVFTHVIVA Fit

by vivamax

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

OLÓGIAI TAPASZ

Kiváló minőségű, bőrbarát, légáteresztő anyag speci-
ális szellőző lyukacskákkal 
Tépőzárral állítható, kényelmes, 

4.990 Ft
5.490 Ft helyett

MÁGNESES TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ 
TURMALINNAL

Ajánlatunk!

GYVFMTH...

6.990 Ft helyett
  5.990 Ft

ÁGNESES TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ 
TURMALINNAL

 Ft helyett

viszonteladóink webáruházainak

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

1.790 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

10,3 Ft/ml

538 Ft/m
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Extra kényelmes, sokoldalú talpbetét az 
igénybe vett lábaknak!

Gél réteg
PU réteg

Plastazote 
réteg

Magas 
peremű 

sarokágy

Magas 

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

LÉGPÁRNÁS VÉNAMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK
GYVTVM

combmandzsetta

lábszármandzsetta

Csökkentheti a nehézláb érzést és a lábduzzanatot
Ajánlott narancsbőr kezelésére, karcsúsító, feszesítő hatású

lábszármandzsetta

29.990 Ft
33.990 Ft helyett

• Hétköznapi viselet során is intenzív segítség
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat, kíméli az ízületeket
• Az alsó gélréteg az extra tehermentesítést szolgálja
• Cukorbetegeknek is ajánlott
• Több méret

GYVFDB…
UNIVERZÁLIS „DIABETIC” TALPBETÉT 

Szilikon 
bütyökvédő

1.390 Ft/pár
GYEVM1

Deluxe bütyökvédő 
és korrigáló

2.990 Ft/pár
GYVFDBK…

Párnás 
bütyökkorrigáló

2.990 Ft/pár
GYVFPK...

Éjszakai bütyök-
korrigáló sín

2.690 Ft/pár
GYVFES

2.990 Ft
3.790 Ft helyett

Szuper ár!

VEERA KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK EZÜST IONOKKAL
Esztétikum és egészségmegőrzés!

Egészségpénztárra 
elszámolható!

4.290 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

(40 DEN) GYEKT40 (70 DEN) GYEKT70

2.190 Ft helyett

1.690 Ft
Szuper ár!

2.690 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

Térdharisnyák

(40 DEN) GYEKH40 (70 DEN) GYEKH70

2.990 Ft helyett

2.390 Ft
Szuper ár!

3.990 Ft helyett

3.290 Ft
Szuper ár!

Harisnyák

(70 DEN) GYEKC70 

Combfixek 
Speciális, ezüst ionokkal dúsított, 
rendkívül ellenálló kötési technika, 
megerősített sarokrésszel. Hosz- 
szantartó, könnyed, légies érzés a 
lábaknak!
További modelljeinket keresse az 
üzletekben!

Nyitott lábfejjel is!

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

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

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

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

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

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

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

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

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

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

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

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

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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VIVA Fit
by vivamax

Italian design

BÜTYÖKKORREKCIÓS 
TERMÉKEK

Teljes választékunk 
megtekinthető 

viszonteladóinknál, vagy a 
vivamax.hu weboldalon!

2év
   garanciával!
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ionos légtisztító pollenszűrővel
GYVLH

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ
GYVH44

1.  HEPA és aktívszén szűrő: nagy hatékonysággal 
szűri ki a levegőben terjedő legfinomabb méretű – 3  µm 
nagyságú  – szennyező anyagokat, baktériumokat, pol-
lent, port, allergéneket.
2.  Negatív ion kibocsájtás: a negatív ionok semlegesít- 
hetik a mikroszennyeződéseket. 
3. Aromaterápia: a beépített illóolaj párologtató modul- 
nak köszönhetően mindig a hangulatához illő illatot vá- 
laszthatja.
4.  Szabályozható intenzitás 
5.  Csendes működés
6.  Ajánlott helyiségméret: 
  max. 20 m2

7. Magasság: 28 cm

• Aromaterápia: Vivamax illóolajok használatával segít- 
 heti a relaxációt, és hozzájárulhat a nyugodt alváshoz.
• Fény- és színterápia: a színek rotálhatók vagy  
 tetszőlegesen választhatók, illetve a funkció ki is kap- 
 csolható
• Időzíthető működés: választható 1 és 3 óra  
• Víztartály kapacitás: 300 ml
• Párakibocsájtás: 30 ml/óra

2év
   garanciával!

További szűrőbetét 
(GYVLHSZ): 
5.490 Ft helyett 4.990 Ft4.990 Ft4.990 Ft4.990 Ft

29.990 Ft
36.990 Ft helyett

Szuper ár!

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ 
ÉS PÁRÁSÍTÓ

GYVH30

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

a baktériumok ellen

Szabályozható intenzitás

1 
  liter

12.990 Ft
14.990 Ft helyett

 300 ml
 30 ml/óra

VIVAMAX 100% TISZTASÁGÚ ILLÓOLAJOK
GYVI...

 
Grapefruit

illóolaj 10 ml
1.390 Ft

 
Teafa illóolaj 

10 ml
1.390 Ft

 
Édes narancs 
illóolaj 10 ml

990 Ft

 
Eukaliptusz 
illóolaj 10 ml

990 Ft

 
Borsmenta 

illóolaj 10 ml
1.390 Ft

 
Citrom illóolaj 

10 ml
1.190 Ft

 
Levendula 

illóolaj 10 ml
1.390 Ft

 
Erdei fenyő 
illóolaj 10 ml

1.390 Ft

990 Ft-tól

Új! 11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Bevezető ár!

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

ULTRAHANGOS AROMAPÁROLOGTATÓ ÉS 
ÉJSZAKAI FÉNY

GYVH35

 párakibocsájtás mellett lehetőség van szakaszos, 30
másodpercenkénti párakifúvással használni.

A színek rotálhatók

használatával segítheti a relaxációt, 
és hozzájárulhat a nyugodt alváshoz.

másodpercenkénti párakifúvással használni.
A színek rotálhatók

és hozzájárulhat a nyugodt alváshoz.

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

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

   KOMPRESSZOROS INHALÁTOR
Ajánlatunk!

GYV13

OS INHALÁT
Ajánlatunk!Ajánlatunk!

            14.990 Ft helyett
     12.990 Ft  

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR
GYV15EP Egészségpénztári termék!

S INHALÁTOR

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

2év
   garanciával!

Ajándék 
hordozótáskával!

12.990 Ft
14.990 Ft helyett



  Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu   5 

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
SLIM CRAZY FIT “BASIC” VIBRÁCIÓS TRÉNER

GYVF21

• Kis helyen elfér, csupán 14 cm magas
• 5 automata program
• 99 választható sebesség
• Teherbírás: 120 kg
• Egyszerűen kezelhető
• Távirányítóval is működtethető
• 2 gumikötél a hatékonyabb és 
 változatosabb gyakorlatvégzésért

Letölthető gyakorlatfüzet: www.vivamax.hu

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

A multifunkciós mérleg a testtömeg mellett a következő 
értékeket is méri:

GYVBF2

testösszetétel elemző mérleg 
6 FUNKCIÓVAL 

Fogyókúrázzon okosan!

3év
   garanciával!

5.990 Ft
6.990 Ft helyett

6 az

 

 1-ben

Szuper ár!

Shiatsu 
masszázs

Kényeztető 
hőterápia

Univerzális 
használat

masszázs

Kényeztető 
hőterápia

Univerzális 
használat 21.990 Ft

24.990 Ft helyett

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

SHIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ
GYVM23

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még 
intenzívebb masszázsélményért!

Shiatsu nyakmasszázs: széles spektrumon 
állítható nyakmasszázs magasság.
Shiatsu hátmasszázs: a készülék dupla gör-
gősorral rendelkezik.
Pontmasszázs funkció: 
a shiatsu masszázs egy ponton 
megállítható.

Vibrációs masszázs: intenzív 
vibrációs motorok az ülő részen.
Melegítő funkció: segíti az 
izmok és a szervezet jobb 
ellazulását.

Vibrációs masszázs
vibrációs motorok az ülő részen.

59.990 Ft
79.990 Ft helyett

Szuper ár!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

DELUXE MASSZÁZSÜLÉS ÁLLÍTHATÓ NYAKMASSZÁZZSAL
GYVM24EP Egészségpénztári termék!

33évév
   garanciával!   garanciával!

Testzsír: A zsírszövet aránya a teljes testtömeg- 
hez viszonyítva. Minden fogyókúra fontos mérő- 
száma a testtömeg csökkenés mellett.
Izomtömeg: Az izomtömeg százalékos arányát 
adja meg. Az egészséges életmódhoz elenged-
hetetlenül fontos testedzések hatékonyságának 
mérésére is használható!
Test hidratáltság: A szervezet víztartalmát adja 
meg. A napi megfelelő folyadékbevitel élettanilag 
rendkívül fontos, a funkció ennek nyomon köve-
tésére 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 kalória-
bevitelre.

Kis helyen elfér, csupán 14 cm magas

változatosabb gyakorlatvégzésért

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

Lényeges különbségek az alapmodellhez képest:
• 3 féle vibrációs mód: lineáris, horizontális és intenzív 3D 
  rezgés
• Dupla motoros kivitel, 2x200W teljesítmény
• Bluetooth hangszóró
• Megnövelt teherbírás: 150 kg

HIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍR ZÓ

Megnövelt teherbírás: 150 kg RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

69.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

GYVF22
SLIM CRAZY FIT “PRO” VIBRÁCIÓS TRÉNER

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

Szuper ár!

2év
   garanciával!

2év
   garanciával!
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- Otthon az egészségben!

Két henger egy áráért!
Egy bordázott henger és egy sima felületű henger a haté-
kony SMR masszázs elérése érdekében! 

Külső, bordázott 
henger!

Belső, sima 
felületű henger!

GYVF10
SMR MASSZÁZSHENGER 2 az 1-BEN

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

2 azaz

 

 1-bensima felületű 
MASSZÁZSHENGER

Ajánlatunk!

            3.990 Ft helyett
     3.490 Ft  

GYVF20

 Ft helyett
Ft  

GYVAMP
AKUPRESSZÚRÁS MATRAC ÉS PÁRNA

Talpmasszírozásra is kiváló!

• A több száz tüskével rendelkező szivacsos matrac és 
 párna stimulálja a test akupunktúrás pontjait.
• Az akupunktúrás pontok stimulálása javítja a szervezet 
 vérkeringését, csökkenti az izomfeszülést, növeli az 
  endorfintermelést.
• Matrac méret: 68 x 42 x 2,5 cm
• Párna méret: 39 x 15 x 10 cm

Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!Talpmasszírozásra is kiváló!

vérkeringését, csökkenti az izomfeszülést, növeli az

Matrac méret: 68 x 42 x 2,5 cm
Párna méret: 39 x 15 x 10 cm

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

AKUPRESSZURÁS PÁRNA
Ajánlatunk!

            3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.490 Ft 

GYVAP

4.490 Ft

• 50 tüskével
• Élénkíti a vérkeringést
• Méret: 32x23x9/5 cm

dinamiKus ülőpárnáK
Kék: GYVBD; Fekete: GYVBDF

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

A levegővel telt párna tehermentesíti a gerincet

• Ülésre és tornagyakorlatokhoz 

3.990 Ft/db
4.990 Ft helyettGIMNASZTIKAI LABDÁK

Ajánlatunk!

GYVGL45-től

3.490 Ft/
db-tól

IMNASZTIKAI LABDÁK
GYVGL45-től

 Ft/

eleKtromos melegítő párna
GYVH18

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

Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
Túlmelegedés elleni védelem

• Méret: 40 x 32 cm
• Levehető, mosható huzat
• Teljesítmény: 60 W

• Segít enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást
• Huzata levehető és mosható
• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Méret: 45 x 38 x 8 cm

• Ergonomikus design a gerinc és a farkcsont tehermen- 
 tesítésére ülés közben 
• A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a 
  helyén tartani 
• Huzata levehető és mosható
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Mérete: 
 45 x 40 x 12 cm

• Kényelmes ülést biztosít, enyhítheti a farokcsontra 
 nehezedő nyomást
• A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a 
  helyén tartani 
• Huzata levehető és mosható
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Mérete: 40 x 7 cm

• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető

6.990 Ft
7.490 Ft helyett

memóriahabos anatómiai ülőpárna       
GYVMF6

by vivamax
plus

• Segít enyhíteni a deréktájban keletkező 
by vivamax

plus

memóriahabos anatómiai ülőpárna       
GYVMF10

by vivamax
plus

Ergonomikus design a gerinc és a farkcsont tehermen-
by vivamax

plus

memóriahabos fánK alaKú ülőpárna      
GYVMF12

by vivamax
plus

Kényelmes ülést biztosít, enyhítheti a farokcsontra
by vivamax

plus

A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a

Huzata levehető és mosható Új!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Bevezető ár!

Huzata levehető és moshatóHuzata levehető és mosható Új!

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

Bevezető ár!

    MEMÓRIAHABOS TERMÉKEK by vivamax
plus

by vivamax
plus

GYVMF13

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ülőgyűrű
Ajánlatunk!

            6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft 

Új!

Szuper ár!7.990 Ft
8.990 Ft helyett

SMR MASSZÁZSHENGER
Ajánlatunk!

GYVF19

 MASSZÁZSHENGER

            4.490 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft 

•

•
•
•

           

• Ergonomikus forma: biztosítja a gerinc ortopédiai meg- 
 támasztását 
• A lyukacsos textília jobb szellőzést biztosít 
• Szék támlájához is rögzíthető 
• Használható autóban is 
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Méret: 34 x 31 x 12 cm

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI DERÉKTÁMASZ      
GYVMF2

5.990 Ft
6.490 Ft helyett

Szuper ár!

by vivamax
plus

• Ergonomikus forma: biztosítja a gerinc ortopédiai 
by vivamax

plus

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

MEMÓRIAHABOS DELUXE ALVÓPÁRNA 
Ajánlatunk!

GYVMF8   Szuper ár! 
9.990 Ft helyett

  6.990 Ft

GYVMF8

 Ft helyett
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Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

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

szaküzletek
• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
• Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyulai út 35., 20/952-2135
• Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
• Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Debrecen - Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
• Eger - Rehab-Észak Kft., Knézich út 20., 36/320-826
• Gyula - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Semmelweis u. 4., 20/938-8720
• Hatvan - Omker Gyógy. bolt, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
• Hódmezővásárhely - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Kossuth tér 6. , 20/939-1151
• Kecskemét - Medident Kft., Horváth Döme körút 10., 76/329-371
• Kecskemét - Röntgen Kft., Aradi vértanúk tere 5., 76/482-250
• Kiskunfélegyháza - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Attila u. 2., 20/923-4014
• Komárom  - Intermed Plusz Kft., Mártírok u. 11., 34/341 249
• Makó - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Szegedi út 2., 20/938-8727

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

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

partner webáruházak

mintaboltok és bemutatótermek
• Bp. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24., 70/3777-815 • Dunakeszi - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)70/377-7824

•  Baja - OrtoProfil-Alföld Kft ., Rókus u.10., (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
•  Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szü., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
• Bp. XII. - Lajta-Medical Kft., Kék Golyó u. 15/A, 20/614-0444
• Bp. XVII. - Replant 4 Care Gyógy. segédeszk. üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
• Bp. XIX. - Medigor Gyógy. Szü., Üllői út 250., (Spar üzlet mögött) 70/431-3776
• Cegléd - Szent Rókus Gyógy. Pont., Népkör u. 6., 53/312-505
•  Celldömölk - Celli Gyógybolt, Széchenyi u. 10., 30/828-6490
• Csenger - Egészség Centrum, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
• Dorog - Kényelmi Cipők és Egészségmegőrző Eszk.,Mária u. 17., 33/440-741
• Dunaújváros - Gyógymankó Gyógyászati Bolt, Piac tér, 25/409-510
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi S. u. 45., 33/403-674
• Gödöllő - Medi -Shop Kft., Dózsa Gy. út 1-3., (Otp mellett) 20/984-4500
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Gyöngyös - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Dózsa Gy. u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/968-4755
• Győr - ReplantMed GYSE szaküzlet, Vasvári Pál u. 2., 30/506-7398
• Keszthely - Ortoprofil-Mecsek Kft., Ady Endre u. 2., 83/311-060/1105 
• Kiskunhalas - Prima-Protetika, Dr. Monszpart u. 1. (a kórháznál) 20/939-0026
• Kistelek - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Kossuth u. 19. (SZTK), 20/344-2141

• Lajosmizse - Prima-Prot./Gyógy.Szü., Dózsa Gy. út 104-106. (Egészségházban) 20/222-1205
•  Mohács - Ortoprofil-Mecsek Kft., Szepessy tér 7., (Kórház területén), 20/253-8913
• Monor - Med Téka Gyógyászati bolt, Balassi Bálint utca 1., 29/417-471
• Mosonmagyaróvár - Lajta-Medical Kft., Csaba u. 5., 20/926-4777
• Nyergesújfalu - Gyógy. segédeszköz szü., Kossuth L. u. 150., 20/426 5870
• Nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szü., Dózsa György u. 7., 42/314-343
• Paks -  Ortoprofil-Mecsek Kft., Tolnai u. 2., 20/349-9771
• Pápa - Medigor Gy. Szü., Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Pécs - Ortoprofil-Mecsek Kft., Jókai u. 21., 72/216-392
• Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u.18-20., 84/311-735
• Szekszárd - Ortoprofil-Mecsek Kft., Béri B. Ádám u. 5-7., (Kórház gomba) 74/501-657
• Szekszárd - Medigor GySE szü, Béri B. Ádám u. 4-6/B (szakrendelővel szemben), 70/615-1930
• Szentendre  - BükkösMed Egészségügyi Szü., Vasúti Villasor 14., 26/309-223
• Tata - Intermed Plusz Kft., Váralja u. 6., (A régi Szakrendelőben), 34/382-415
• Tatabánya - Intermed Plusz Kft., Dózsa Gy. 77. (Kórház “L” épület), 34/300-107
• Tiszaújváros - Harmónia Gyógy. kp., Szent I. út 24., 49/611-887 és 20/571-0119
• Vác - Támasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• Veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186

partnerüzletek

INFRALÁMPA 150W-OS IZZÓVAL
GYVIL150

INFRALÁMPA 100W-OS IZZÓVAL
GYVIL100

véroxigénszint mérő
GYVVoM

Extra termékfunkciók:
• Állítható a kezelés intenzitása: 4 fokozat (75-150 W között)
• Beállítható a kezelési idő: 10, 30, 40 perc 
• A lámpa dőlésszöge állítható
Az infraterápiát előszeretettel használják:
• Reumatikus jellegű panaszoknál 
• Megfázásos és allergiás tünetek 
 enyhítésére stb.

• Grafikus impulzus kijelzés
• Higiénikus és modern infravörös technológiával
• Színes és szemléletes OLED kijelző 4 irányú nézettel 
  és 6 kijelző beállítással
• Beállítható figyelmeztető hang alacsony 
 mért érték esetére
• SpO2 méréstartomány: 70-99%
• Mérési megbízhatóság:
 80-99% között: +/-2%
 70-79% között: +/-3%
• Pulzusszám mérési 
 tartomány: 30-240 BPM

Az infraterápiát előszeretettel használják:

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Szuper ár!

Új!

Színes és szemléletes OLED kijelző 4 irányú nézettel

Beállítható figyelmeztető hang alacsony 

Színes és szemléletes OLED kijelző 4 irányú nézettel

Beállítható figyelmeztető hang alacsony 

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

Szuper ár!

Új!

2év
   garanciával!

enyhítésére stb.

150W

Új!

Vivamax információs szám: 06-1/889-9080, weboldal: www.vivamax.hu

Gyógy. Segédeszköz Szü., Kórház u. 2-4., 44/501-530

 - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)

A polarizált fény kedvezően hat a 
sejttevékenységgel összefüggő 
biológiai folyamatok javítására, 
segítésére, illetve helyreállítására. 

3év
   garanciával!

GYVPLEP Egészségpénztári termék!

vivalight polarizált fényű lámpa 

Színterápia szett 
(GYVST): 27.990 Ft 49.990 Ft

54.990 Ft helyett

• Megfázásos és allergiás tünetek 
enyhítésére stb.

9.990
Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!Szuper ár!

enyhítésére stb. Időzítő
Intenzitás 
kapcsoló

A termékeket keresse az itt felsorolt üzletekben! 

NFRALÁMPA 100W-OS IZZÓVAL

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

Bevezető ár!
100W

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

Új!
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- Otthon az egészségben!

• Extra méretű LED kijelző látványos háttérvilágítással
• WHO skála szerinti eredményértékelés
• Felpumpálás közben mér
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Praktikus tároló- és tartóállvány a készülékhez és a 
  mandzsettához
• 2 x 120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Energiaforrás: 3 db AA 
 ceruzaelem
• Adapter: opcionális

A hagyományos mandzsettákkal szemben:
• Egyszerűbb a felhelyezése, hisz jobban felfekszik a karra
• Kisebb a rossz felhelyezésből adódó mérési hiba/pontat- 
 lanság esélye
• Kényelmesebb a használata 
Normál karkerülethez használható: 22-36 cm 

További TENS kiegészítőkért 
(derék-, könyök-, ízületi- és 
haskezelő egység) látogasson 
el üzleteinkbe vagy a 
vivamax.hu weboldalra!

Intenzív fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egy 
készülékben, szemléletes kijelzővel és akkumulátorral!
• 60 választható programmód: 30 TENS, 27 EMS, 3 masszázs
• 40 intenzitás fokozat
• 2 csatornás kivitel külön is szabályozható intenzitással
• Modulált mód
• 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs, 
 melyek egyidejűhasználatra alkalmasak
• Magasabb impulzus frekvencia: 
 2 Hz-120 Hz
• Szemléletes LCD kijelző 
• Akkumulátoros kivitel

GYV19EP Egészségpénztári termék!

VIVAMAX GYV19 FELKAROS 
vérnyomásmérő

GYV365M

MEREV FALÚ MANDZSETTA 
felKaros vérnyomásmérőhözGYVTT3EP Egészségpénztári termék!

KOMBINÁLT TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉK

3év
   garanciával!

2 x 120 memóriahely
Utolsó 3 mérés átlagolása
Energiaforrás: 3 db AA 

• Adapter: opcionális

2 x 120 memóriahely
Utolsó 3 mérés átlagolása
Energiaforrás: 3 db AA 

• Adapter: opcionális
Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

Szuper ár!

VIVAMAX GYV16 FELKAROS 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYV16 EP 

VIVAMAX GYV16 FELKAROS 
vérnyomásmérő

            8.990 Ft helyett
7.990 Ft  

5év
   garanciával!

CITIZEN 304 FELKAROS 
vérnyomásmérő

Japán precizitás!

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

• Automatikus kikapcsolás

4 db AA ceruzaelem

• Automatikus kikapcsolás

4 db AA ceruzaelem

GYCH304EP Egészségpénztári termék!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Szuper ár!

Új!

Új!

További TENS kiegészítőkért 
(derék-, könyök-, ízületi- és 
haskezelő egység) látogasson 
el üzleteinkbe vagy a 

melyek egyidejűhasználatra alkalmasak
Magasabb impulzus frekvencia: 

Szemléletes LCD kijelző 
Akkumulátoros kivitel

melyek egyidejűhasználatra alkalmasak
Magasabb impulzus frekvencia: 

Szemléletes LCD kijelző 
Akkumulátoros kivitel

Új!Új!

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Bevezető ár!

Új!

Kiegészítő egységeK tens KészüléKhez 

6.990 Ft-tól
Bevezető ár!

Új!Új!

3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

Bevezető, szuper ár!
3.990Ft

Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

Merev falú 
mandzsetta

Hagyományos 
mandzsetta

3 az 1-ben

GYV22 ÉRINTÉSMENTES 
multifunKCiós hőmérő 

Ajánlatunk!

            Szuper ár!
         11.990 Ft helyett

9.990 Ft  

GYV22 EP 

RINTÉSMENTES 
hőmérőhőmérő

3év
   garanciával!

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

KOMBINÁLT TENS ÉS 
EMS KÉSZÜLÉK

Ajánlatunk!

GYVTT2 EP 

Bevezető ár! 11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft 13.990 Ft

Részletes termék-
információk: 
www.vivamax.hu

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. szept. 15-től

Új!

33évév
   garanciával!

EMS KÉSZÜLÉKEMS KÉSZÜLÉKEMS KÉSZÜLÉK
GYVTT2

11.990
13.990 Ft13.990 Ft

33
   garanciával!   garanciával!

GYVTT2 EP EP EP 

11.990Ft


