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Vivamax GYV14 felkaros 
vérnyomásmérő

„IntenseGun” terápiás 
masszázspisztoly Deluxe tartásjavító hátpánt

Slim Crazy Fit “Basic” 
vibrációs tréner

Sport térdszorító stabilizáló 
pántokkal

Érintés nélküli
infravörös hőmérő

SMR masszázshenger 2 az 1-ben Univerzális „diabetic” talpbetét Veera kompressziós harisnyák

2. oldal 8. oldal

5. oldal

5. oldal

3. oldal

Otthon az egészségben!

Ajánlataink tavaszi megújuláshoz!
A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes: 

2021.05.06-2021.05.31-ig.

2.990 Ft
3.790 Ft helyett

Szuper ár!
1.690 Ft-tól!6. oldal 4. oldal

4. oldal

ViVa Fit
by vivamax

ViVa Fit
by vivamax

6. oldal

ViVa Fit
by vivamax

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!
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8.990 Ft

2.990 Ft

4.990 Ft
9.990 Ft helyett

3.490 Ft helyett

5.490 Ft helyett

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

39.990 Ft
49.990 Ft helyett

Szuper ár!

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

Szuper ár!
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 1-ben



citizen 304 felkaros 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYCH304 EP 

Szuper ár!

             9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft 

• Klinikailag validált
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Utolsó eredmények átlagolása 
• 5 év garancia!

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

GYV19EP Egészségpénztári termék!

ViVamax GYV19 felkaros 
vérnyomásmérő

3év
   garanciával!

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

Bevezető ár!

ViVamax GYV20 csuklós 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYV20 EP 

             6.490 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft 

ViVamax GYV14 felkaros 
vérnyomásmérő

GYV14EP Egészségpénztári termék!

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

3év
   garanciával!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

- otthon az egészségben!

2               Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Hálózati adapter
(GYV14AC): 2.490 FtA kép illusztráció!

Hálózati adapter
(GYCH-AC): 3.990 FtA kép illusztráció!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

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

5év
   garanciával!

5év
   garanciával!

GYCH517EP Egészségpénztári termék!

citizen 517 felkaros 
vérnyomásmérő

GYCH330EP Egészségpénztári termék!

citizen 330 felkaros 
vérnyomásmérő

13.990 Ft

9.990 Ft

15.990 Ft helyett

11.990 Ft helyett

• Modern formatervezés, jól olvasható kijelző
• Szabálytalan szívritmus kijelzése
• Mérés közbeni elmozdulás érzékelése
• Intelligens felpumpálás (fuzzy logic technológia)
• Dátum- és időkijelzés
• WHO skála szerinti eredményértékelés
• 60 memória tárhely 
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Energiaforrás: 4 db AAA ceruzaelem
• Adapter: opcionális Új!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

Szuper ár!

Szuper ár!
ViVamax GYV16 felkaros 

vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYV16 EP 

            8.990 Ft helyett
7.990 Ft  
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Tartozékok:	
• gyógyszeradagoló 
• felnőttmaszk 
• gyermekmaszk 
• szájcsutora 
• orrcsutora 
• tartalék szűrő (5 db)

GYV13EP Egészségpénztári termék!

 kompresszoros inhalátor
GYVH43

saltY-air ultrahanGos párásító 
Gyerekeknek	és	felnőtteknek	egyaránt! 

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

2év
   garanciával!

hordozható mesh inhalátor
Ajánlatunk!

Szuper ár!

            19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 26.990 Ft 

GYV18 EP 

11.990 Ft
13.990 Ft helyett

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

3in1
Vízzel
Salvus gyógyvízzel
Illóolajokkal
is használható!

100% tisztaságú
illóolaj

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

GYV22 érintésmentes multifunkciós 
hőmérő  

GYV22EP Egészségpénztári termék!

2év
   garanciával!

3év
   garanciával!

3év
   garanciával!

Mozgásszervi	fájdalmak	hatékony	csillapítása	
mellékhatások	nélkül!

• 5	 automata	program:	 vállra,	 derékra,	 végtagokra, 
		ízületre,	talpra
• LCD kijelző a kiválasztott testtájék megjelenítésével
• 3 különböző kezelési mód
• 2 csatornás kivitel
• 4 elektróda egyidejű használata
• Ismétlő funkció
• Tartozék: 4 cm-es elektróda szett

diGitális izom- és ideGstimuláló 
készülék

GYVTT1 EP Egészségpénztári termék!

ViValiGht polarizált 
fényű lámpa

Ajánlatunk!

GYVPL

   Szuper ár! 
 54.990 Ft helyett
   49.990 Ft

GYV8 érintésmentes 
multifunKciós hőmérő 

Ajánlatunk!

            10.990 Ft helyett
9.990 Ft  

GYV8 EP 

• Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
• 3 színű eredményértékelés
• Választható néma üzemmód
• 32 memóriahely
• Automatikus kikapcsolás 30 mp után
• Mérési pontosság: +/-0,3 °C
• Mérési tartomány testhőmérséklet 
 esetén: 32,0°C - 42,9°C
• Energiaforrás: 2 db AA elem 

4 az

 

 1-ben

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

Szuper ár!

Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet méréshez

12.990 Ft
14.990 Ft helyett

17.990 Ft
19.990 Ft helyett
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Extra	kényelmes,	sokoldalú	talpbetét	az	
igénybe	vett	lábaknak!

Gél réteg
PU réteg

Plastazote	
réteg

Magas 
peremű	
sarokágy

- otthon az egészségben!

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 kezelésre, karcsúsító, feszesítő hatású

Vénamasszírozó készülék légpárnákkal
GYVTVM

combmandzsetta

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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Kompresszió

Minőség

Könnyedség

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 
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Higiénia

Tartósság

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

MINŐSÉG
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TARTÓSSÁG
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a szem.
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ViVa Fit
by vivamax

ViVa Fit
by vivamax

Italian design

bütYökkorrekciós 
termékek

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

sport térdszorító stabilizáló pántokkal
GYVFTSTT… ViVa Fit

by vivamax

deluxe tartásjaVító hátpánt 
GYVFTHViVa Fit

by vivamax

2.990 Ft
3.490 Ft helyett

sport 
térdszorító 

Ajánlatunk!

GYVFST...

2.490 Ft helyett
  2.190 Ft

toVábbi máGneses-turmalinos termékeink 
Bokaszorító

3.290 Ft
GYVFMB…

Csukló- és 
kézfej szorító

3.290 Ft
GYVFMKF…

Térdszorító

4.990 Ft
GYVFM

Térdpánt

2.990 Ft
GYVFT

• Kiváló minőségű neoprén anyag és nagy rugalmasságú, 
  gumírozott, tépőzáras hevederek a még jobb tartásért
• A hatékony merevítőszálak egyszerre biztosítják a 
  tartást és a szabad mozgást

máGneses tartásjaVító háttámasz és 
máGneses derékszorító turmalinnal

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

Turmalin-	és	
mágnesterápia	

egyben!

• 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

GYVGD
hátnYújtó pad “Gerinc doktor plus” 

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

Hűsítő	gél	levendulával	és	
intenzív	mentollal

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

Gerinckímélő 
puha betét

Akupunktúrás 
masszázstüskék

6.990 Ft4.990 Ft
7.990 Ft helyett

5.490 Ft helyett

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

laVender freeze izomfájdalomra
GYELF500LaVeNDeR fReeze

elasztikus 
tartásjaVító heVeder 

Ajánlatunk!

GYaH0326S-től

3.390 Ft helyett
  2.990 Ft

3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.490 Ft

7,98 Ft/ml

2.690 Ft/db
2.990 Ft helyett

538 Ft/m

5.990 Ft/db
6.990 Ft helyett

Kiszerelés: 
500 ml Új!

teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

Szuper ár!

laVender freeze 
Ajánlatunk!

GYELF175

             1.790 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

10,3 Ft/ml 

Kiszerelés: 175 ml

Új!
herbal freeze

izomfájdalomra

Ajánlatunk!

GYEHF100

             1.690 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

16,9 Ft/ml 

Kiszerelés: 100 ml
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- otthon az egészségben!

Extra	nagy	kezelőfelülettel	és	8	intenzitással!
• Intenzív ultrahang-kezelés hatékony mikrovibrációval 
• Narancsbőr (cellulitisz) kezelés 
• Bőrfeszesítés, alakformálás (comb, 
 fenék, has, derék, kar, mellek stb.) 
• Bőrápoló kozmetikumok 
 hatékonyságának növelése 

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

• Testzsír 
• Izomtömeg 
• Test hidratáltság 
• Csonttömeg 
• Ajánlott napi 
 kalóriabevitel 

GYVGL45-től	
Gimnasztikai labdák

GYVBF2

testösszetétel elemző mérleg 
6 funkcióVal 

GYVUM3
ultrahanGos mélYmasszázs készülék

Fitness	és	gyógytorna	gyakorlatokhoz	egyaránt	kiváló!
• Hátizmok erősítésére is
• Javítja a testtartást és az egyensúlyérzéket
• 4 féle színben és 5 féle 
 méretben kapható

3.490 Ft/db-tól

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 az

 

 1-ben

sima felületű 
masszázshenGer

Ajánlatunk!

            3.990 Ft helyett
     3.490 Ft  

GYVF20

GYVaMP
akupresszúrás matrac és párna

Talpmasszírozásra	is	kiváló!

Tartozék	
pumpával!

• 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: 68x42x2,5 cm
• Párna méret: 39x15x10 cm

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

DinamiKus ülőpárnáK
Ajánlatunk!

Kék:	GYVBD;	Fekete:	GYVBDF   
 4.990 Ft helyett
   4.490 Ft

Fogyókúrázzon	okosan!

3év
   garanciával!

5.990 Ft
6.990 Ft helyett

6 az

 

 1-ben

Szuper ár!

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

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

slim crazY fit “basic” 
Vibrációs tréner

Ajánlatunk!

GYVF21

79.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

22.990 Ft
24.990 Ft helyett

akupresszurás párna
Ajánlatunk!

Bevezető ár!
            3.990 Ft

Jav. fogy. ár: 4.490 Ft 

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

Új!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

GYVF22
slim crazY fit “pro” Vibrációs tréner
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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
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi S. u. 45., 33/403-674
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Gyöngyös - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Dózsa Gy. u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/968-4755
• 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
• Oroszlány - Gyógy. Segéde. Szü., Fürst S. u. 33., (volt Villamossági bolt), 34/352-505
• Paks -  Ortoprofil-Mecsek Kft., Tolnai u. 2., 20/349-9771
• Pápa	- Medigor Gy. Szü., Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Pécs - Ortoprofil-Mecsek Kft., Jókai u. 21., 72/216-392
• Siklós - Varga Gyógysarok, Felszabadulás u. 32., 30/513-5371
• 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

fotokatalitikus roVarcsapda
GYVRV

• Környezetbarát, vegyszermentes megoldás
• Hordozható kivitel
• USB csatlakozóval
• Csendes működés
• Kétféle intenzitás
• Méret: 13 x 14 x 22 cm

Külső akkumulátor segítségével 
akár a kerti partin is használhatja!* 

* A power bank nem tartozék!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

elektromos roVarcsapda
Ajánlatunk!

            12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft 

GYVRE

ionos légtisztító pollenszűrővel
GYVLH

Aromaterápiás	és	negatív	ionos	funkcióval!	
1.		HEPA	 és	 aktívszén	 szűrő: nagy hatékonysággal 
szűri ki a levegőben terjedő legfinomabb méretű – 3  µm 
nagyságú  – szennyező anyagokat, baktériumokat, 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

29.990 Ft
36.990 Ft helyett2év

   garanciával!

További	szűrőbetét 
(GYVLHSZ): 
5.490 Ft helyett 4.990 Ft

Szuper ár!
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						Párásító,	illóolaj	párologtató	és	
								hangulatvilágítás	egyben!

•	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!
• Magasság: 15 cm

- otthon az egészségben!

ultrahanGos illóolaj pároloGtató
GYVH37

• Fény-	és	színterápia: 14 féle színárnyalat

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

13.990 Ft 12.990 Ft
15.990 Ft helyett 14.990 Ft helyett

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

“intense Gun” terápiás masszázspisztolY
GYVM36

A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú 
precíziós masszázzsal aktiválja az izmokat, serkenti a 
véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regene- 
rálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

Szuper intenzív masszázs
Vezeték nélkül használható
Hosszú, akár 6 órás üzemidő
Cserélhető masszázsfejek 

Egyénre	szabott,	intenzív	masszázsterápia,	igazi	segítség	azoknak,	
akik	görcsös,	merev	izmokkal	küzdenek.

39.990 Ft
49.990 Ft helyett

Szuper ár!

ultrahanGos illóolaj pároloGtató 
és párásító

GYVH30

1 
  liter

GYVI...

990 Ft-tól

100% tisztasáGú 
illóolajok

Ajánlatunk!

Shiatsu 
masszázs

Kényeztető 
hőterápia

Univerzális 
használat 19.990 Ft

22.990 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

VitalitY lábmasszírozó
GYVM20

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

Masszírozó párnák 

Hőterápiás masszírozó
golyócskák 

Forgó görgők 

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 44.990 Ft

Szuper ár!

VitalitY kézimasszírozó
Ajánlatunk!

	GYVMK39.990 Ft helyett

   8.990 Ft


