
3in1
Vízzel
Salvus gyógyvízzel
Illóolajokkal
is használható!

             w w w.vivamax.hu

Otthon az egészségben!
A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes: 

2021.11.04-2021.11.30-ig.

4. oldal

3. oldal 3. oldal11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

4. oldal

16. oldal 11. oldal

Hordozható MESH inhalátor GYV19 felkaros vérnyomásmérő

GYV22 Érintésmentes 
multifunkciós lázmérő Infralámpa 150 W-os izzóval

Ultrahangos illóolaj párologtatók “Intense Gun” terápiás 
masszázspisztoly

Kombinált TEnS és EMS készülék

Aktivitásmérő okosóra
3 féle színben

Salty-Air “Prémium” 
ultrahangos párásító

5. oldal 16. oldal22.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

Bevezető ár!

17.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Bevezető ár!

39.990 Ft
Szuper ár!

49.990 Ft helyett

9.990 Ft
Szuper ár!

11.990 Ft helyett

9.990 Ft
Szuper ár!

11.990 Ft helyett

Oszi ajánlataink!

6. oldal

          1997 ótaM
eg

bí
zh

ató minőség!

              vivamax

Új!

Új! Új!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

23.990 Ft
26.990 Ft helyett

13.990 Ft/db
15.990 Ft helyett

150W

9.990 Ft
Szuper ár!

11.990 Ft helyett
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- Otthon az egészségben!

•	Klinikailag	validált!
•	Könnyen	értelmezhető,	nagy	mé-	
	 retű	kijelző
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	99	memória	tárhely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	WHO	skála	szerinti	eredményér- 
	 tékelés
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Energiaforrás:	4	db	AA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionálisan	vásárolható

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

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	szerinti	eredményértékelés
•	Energiaforrás:	4	db	AAA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionálisan	vásárolható

Hálózati	adapter
(GYV14AC): 2.490	FtA	kép	illusztráció!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

EP	

ViVamax GYV20 csuklós 
vérnyOmásmérő

GYV20

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

13.990 Ft
15.990 Ft helyett

Szuper ár!

Japán precizitás!

•	Klinikailag	validált!
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Utolsó	3	mérés	átlagának	kiszámí- 
	 tása
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Magas	vérnyomás	kijelzése	szín- 
	 skálával
•	99	memória	tárhely
•	Automatikus	kikapcsolás
•	Energiaforrás:	4	db	AA	ceruzaelem

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Szuper ár!

EP	Egészségpénztári	termék!
vivamax Gyv14 felKarOs vérnyOmásmérő

GYV14

vivamax Gyv19 felKarOs vérnyOmásmérő
Ajánlatunk!

GYV19 EP	            Szuper ár!
         11.990 Ft helyett

9.990 Ft  
Részletek a 
16. oldalon

mereV falú mandzsetta 
felKarOs vérnyOmásmérőhöz

Ajánlatunk!

GYV365M

            Szuper ár!
         4.990 Ft helyett

3.990 Ft  

3év
garancia

3év
garancia

5év
garancia

5év
garancia

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft

Szuper ár!

EP	

citizen 517 felkaros 
vérnyOmásmérő

GYCH517 EP	

citizen 304 felkaros 
vérnyOmásmérő

GYCH304
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Akkumulátoros	kivitel	szemléletes	kijelzővel	és	extra	
funkciókkal!	
•	Fájdalomcsillapítás	és	izomstimulálás	egyben	
•	60	választható	program:	30	TENS,	27	EMS	és	3	masszázs- 
	 mód
•	2	csatornás	kivitel	külön	is	szabályozható	intenzitással
•	Modulált	mód
•	4	db	5x5	cm-es	elektródatappancs,	
	 melyek	egyidejű	használatra	alkalmasak
•	Magasabb	impulzus	frekvencia:	
	 2	Hz-120	Hz
•	Szemléletes	LCD	kijelző	
•	Akkumulátoros	kivitel

•	Fájdalomcsillapítás	és	izomstimulálás	egyben	
•	22	választható	program:	9	TENS,	8	EMS	és	5	masszázs- 
	 mód
•	2	csatornás	kivitel
•	40	intenzitás	fokozat
•	4	 db	 5x5	 cm-es	 elektródatappancs,	 melyek	 egyidejű	 
	 használatra	alkalmasak
•	Áramforrás:	3	db	AAA	elem

GYVTT3EP	Egészségpénztári	termék!
kombinált tens és ems készülék

GYVTT2EP	Egészségpénztári	termék!
kombinált tens és ems készülék

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

3 az 1-ben3 az 1-ben

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

infralámpa 150W-os izzóVal
GYVIL150

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.

150W

Időzítő

Intenzitás	
kapcsoló GYVPLEP	Egészségpénztári	termék!

vivaliGht pOlarizált fényű lámpa	

Színterápia	szett	
(GYVST):	
27.990	Ft

Hűsítő	gél	levendulával	és	
intenzív	mentollal

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

laVender freeze Gél izomfáJdalomra
GYELF175LaVeNDeR fReeze

Kiszerelés:	175	ml
        infralámpa 
   100W-os izzóVal

Ajánlatunk!

GYVIL100

            7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft 

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

3év
garancia

3év
garancia

3év
garancia

2év
garancia

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

Szuper ár!

49.990 Ft
54.990 Ft helyett

Szuper ár!

1.790 Ft
1.990 Ft helyett

10,3 Ft/ml

fisiOcrem GyóGynövényeKKel
Ajánlatunk!

GYFI60 2.990 Ft
    (49,8 Ft/ml) 
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft Kiszerelés:	60	ml

kineziolóGiai tapaszok
Ajánlatunk!

GYVKT            
         2.990 Ft helyett

2.690 Ft  

EP	

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

6.990 Ft-tól

KieGészítő eGyséGeK tens KészüléKhez 
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- Otthon az egészségben!

•	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	

GYV22EP	Egészségpénztári	termék!

GYV22 érintésmentes multifunkciós 
lázmérő 

Testhőmérséklet	mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet	
méréshez 9.990 Ft

11.990 Ft helyett

Szuper ár!

4 az

 

 1-ben

•	Extra	csendes	működés
•	Salvus	gyógyvízzel	is	használható!
•	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:	10	ml
•	Energiaforrás:	DC4.8	V	litium-titán	elem	
	 vagy	DC5.0V	AC	adapterrel
•	Teljesítmény:	3	W
•	Méret:	4	x	4	x	9	cm
Alaptartozékok: 
•	szájcsutora	
•	1	db	felnőttmaszk	
•	1	db	gyermekmaszk	
•	mikro	USB	kábel,	tartózsák

EP	

hiGanymentes 
lázmérő

Ajánlatunk!

1.990 Ft helyett
1.690 Ft  

GYVDL1

•	Rugalmas,	60°-ban	hajlítható	fej
•	Vízálló	borítás
•	Automatikus	kikapcsolás
•	Mérési	idő:	60	mp
•	Utolsó	mérési	eredmény	tárolása
•	Hangjelzés	az	egyszerűbb	használatért

diGitális lázmérő flexibilis fejjel
GYVLT15SEP	Egészségpénztári	termék!

890 Ft
990 Ft helyett

sópipa
Ajánlatunk!

GYSO2	műanyag

            2.490 Ft  

Letisztult,	olasz	dizájn!

•	A	készülék	bármely	 folyékony	gyógyszert	képes	por- 
	 lasztani,	így	megkönnyíti	annak	belégzését.
•	Az	 inhalátor	 támogathatja	 a	 hatóanyagok	 gyorsabb	 
	 felszívódását.
•	Gyermekeknek	és	felnőtteknek	egyaránt	ajánlott. 
Termékjellemzők:
•	Zajszint:	<63	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	0,25	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret	:	5	μm
Tartozékok:	
•	gyógyszeradagoló
•	felnőtt	maszk
•	gyermek	maszk
•	szájcsutora
•	tartalék	szűrő	(2	db) 12.990 Ft

Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

 KOmpresszOrOs inhalátOr
GYA430EP	Egészségpénztári	termék!

A	légúti	megbetegedések	hatékonyabb	kezelésére!
•	Szemcseméret:	<5	µm
•	Porlasztási	kapacitás:	0,25	ml/perc
•	Gyógyszertartály	kapacitás:	10	ml
•	Zajszint:	<63	dB
Tartozékok:	
•	gyógyszeradagoló
•	felnőtt	maszk
•	gyermek	maszk
•	szájcsutora
•	tartalék	szűrő	(2	db)

13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

Szuper ár!

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

23.990 Ft
26.990 Ft helyett

•	A	bükkszéki	eredetű	gyógyvíz	összetételét	 tekintve	a 
		világon	egyedülálló,	igen	magas	összes	oldott	anyag	tar- 
	 talmú	(22.500	mg/l).
•	Magas	ásványi	sótartalmú,	alkálihidrogén-karbonátos 
	 -kloridos,	brómos-jodidos	gyógyvíz
•	Alkalmazási	terület:	
	 -	Légúti	hurutos	megbetegedések	esetén:	
	 	 ultrahangos	párásító	készülékkel	vagy	
	 	 szaunavízként	belélegző	kúra
	 -	Gyomorbetegségek	esetén	ivókúra

Ajánljuk 
inhalátorokba 

és Salty-Air 
párásítókba!

Lásd 5. oldal! 

1,5 
 liter

790 Ft
Jav. fogy. ár: 990 Ft

Szuper ár!

0,53 Ft/ml

 KOmpresszOrOs inhalátOr
GYA1500EP	Egészségpénztári	termék!

hOrdOzható mesh inhalátOr 
GYV18EP	Egészségpénztári	termék! GYSALV

salVus GYóGYVíz 1,5 l
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•	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:	230	ml/óra
•	3,5	literes	tartály,	akár	15	órás	
	 folyamatos	működés
•	Szabályozható	intenzitás
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	25	m2 
•	Antibakteriális	hatású	víztartály	
	 (SGS	tanúsítvány)

1.	Hagyományos	párásítás
A	készülék	segítségével	ideális	páratartalmat	varázsolhat	otthonába.	
2.	Salvus	gyógyvizes	párásítás
A	 Salvus	 gyógyvíz	 párája	 jótékony	 hatással	 van	 a	 légutak	 hurutos	 meg-
betegedéseinek	 kezelésére,	 nyákoldásra,	 rekedtség	 esetén	 a	 hangszálak	
regenerálására,	illetve	használható	Astma	bronchiale,	Croup-szindróma	és	a	
dohányzás	okozta	panaszok	esetében	is.
3.	Aromaterápia
Az	illatosabb	és	egészségesebb	levegőért	és	a	még	intenzívebb	illatélményért,	
akár	közvetlenül	a	korrózióálló	víztartályba	cseppentve.

3az1-ben	párásító	rendszer,	 forradalmian	új	kialakítás:	hagyományos-,	Salvus	gyógyvizes	párásítás	és	aromaterápia	
egy	készülékben!	Víztartálya	speciális,	ellenálló	műanyagból	készült,	míg	ultrahangos	porlasztójához	korrózióálló	rozsda- 
mentes	acél	betétet	használtunk.

További	hasznos	
tartalmakért	keresse	
fel	weboldalunkat!	

Dekorálja kedvenc
MATRICÁJÁVAL!*

*A kép csak illusztráció, a csomag matricát nem tartalmaz. 

•	Párakibocsájtási	kapacitás:	max.	200	ml/óra
•	2,6	literes	víztartály
•	Akár	10	órás	folyamatos	működésre	alkalmas
•	Szabályozható	intenzitás
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	20	m2 
	 hagyományos	párásítás	esetén
•	Tetszőleges	saját	matricával	igény	
	 esetén	dekorálható
•	Antibakteriális	hatású	víztartály	
	 (SGS	tanúsítvány)

GYVH43
salty-air ultrahanGOs párásító 

GYVH47

salty-air “cOmpact” ultrahanGOs párásító

Új!

13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Bevezető ár!

•	Távirányítóval	kényelmesen	működtethető
•	Magas	párakibocsájtási	kapacitás:	max.	250	ml/óra
•	3,6	literes	víztartály
•	Akár	13	órás	folyamatos	működésre	alkalmas
•	Beállítható	működési	idő
•	Szabályozható	intenzitás
•	Beállítható	páraszint
•	Automatikus	kikapcsolás	alacsony	vízszint	esetén
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	30	m2	hagyományos	
	 párásítás	esetén
•	Korrózióálló	műanyag	tartály
•	7	féle	szín	rotálható	vagy	tetszőlegesen	választható,	
	 illetve	ki	is	kapcsolható
•	Antibakteriális	hatású	víztartály	
	 (SGS	tanúsítvány)

GYVH48
salty-air “prémium” ultrahanGOs párásító

Távirányítóval	és	digitális	
páraszint	kijelzéssel

Új!

22.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990Ft

Bevezető ár!

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 10-től

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 10-től

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 10-től

17.990 Ft
19.990 Ft helyett

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

3in1
is	használható!

Vízzel
Salvus	gyógyvízzel
Illóolajokkal

3in1

3in13in1

páratartalOm és hőmérő 
beltéri használatra

Ajánlatunk!

      
3.490 Ft helyett

2.990 Ft  

GYVPM

100%-os tisz-
tasáGú ViVamax 

illóolaJok 

Ajánlatunk!

990 Ft-tól  
GYVI...

salty-air ultrahanGOs párásító terméKcsalád 
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- Otthon az egészségben!

shiatsu univerzális masszírOzó
GYVM23

shiatsu talpmasszírOzó
GYVM38

Nyak-,	derék-	és	hátmasszírozásra	is	kiváló!

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

•	A	16	db	forgó	masszázsfej	és	a	10	db	shiatsu	masszírozó 
		 görgő	biztosítja	a	teljeskörű	talpmasszázst.	
•	A	shiatsu	masszázstechnikát	alkalmazó	görgők	a	tradi- 
	 cionális	 ujjnyomásos	 technikához	 hasonló	masszázst 
		 biztosítanak.	
•	Választható	 masszázserősség:	 alacsony	 és	 magas 
	 intenzitás.
•	A	 masszázst	 még	 intenzívebbé	 teheti	 a	 kiegészítő 
		 hőterápia,	mely	tetszés	szerint	kapcsolható.	
•	A	termék	bármilyen	lábméret	esetén	kiváló	masszázst 
		 nyújt.
•	Automatikus	kikapcsolás	
	 15	perc	után
•	Teljesítmény:	30	W

Új!

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 34.990 Ft

Bevezető ár!

“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.

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

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!

“intense Gun lite” 
masszázspisztolY

Ajánlatunk!

GYVM37

Új!

 Bevezető ár!

29.990 Ft
 Jav. fogy. ár: 33.990 Ft
Részletek	a	16.	oldalon!

19.990 Ft
24.990 Ft helyett

Szuper ár!

deluxe máGneses talpbetét
Ajánlatunk!

GYVFMPT...      Szuper ár!
2.990 Ft helyett

1.990 Ft  

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 15-től

akupresszúrás masszázspapucs
Ajánlatunk!

GYVFMP...             

      5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft 
Több	méretben!
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•	Teljes	hátat	lefedő	masszázs
•	Teljesítmény:	30	W
•	A	termék	mérete:	40	x	61	x	12	cm

Nagy	masszázsfelület
14	db	görgő	egyidejű	mozgása	nyújt	extra
	masszázsélményt.

Hőterápia
a	kellemes	meleg	fokozza	a	masszázs	jótékony	
hatását.

S-track	masszázs	
3D	masszázs,	mely	során	a	görgők	mozgása
a	gerinc	ívét	követi.

Speciális	
masszázstechnika:		
síkból	kiemelkedő	
görgők	a	teljes	hát	

felületén	

•	Teljesítmény:	40	W
•	Szabályozható	intenzitás
•	Automata	masszázsmódok
•	Mosható	huzat

Új!

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990 Ft

Bevezető ár!

Duplasoros	görgőkkel	és	nyakmasszázzsal	a	még	intenzívebb	masszázsélményért!

deluxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal
GYVM24EP	Egészségpénztári	termék!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

Shiatsu	nyakmasszázs:	széles	spektrumon	
állítható	nyakmasszázs	magasság.

Vibrációs	masszázs: intenzív	vibrációs	
motorok	az	ülő	részen.

Shiatsu	hátmasszázs:	a	készülék	dupla	
görgősorral	rendelkezik.

Melegítő	funkció:	segíti	az	izmok	és	a	
szervezet	jobb	ellazulását.

Pontmasszázs	funkció: a	shiatsu	masszázs	
egy	ponton	megállítható. 59.990 Ft

79.990 Ft helyett

Szuper ár!

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

VitalitY lábmasszírozó
Ajánlatunk!

      Szuper ár!
44.990 Ft helyett

34.990 Ft  

GYVM20

59.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

Légpárnák:	
intenzív	masszázs	a	lábfejek	ellazítására

Hőterápiás	görgők:
a	talp	stimulálása	„előre-hátra”	mozgással

Forgó	görgők: 
intenzív	forgómozgással	stimulálják	a	talp
akupunktúrás	pontjait

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

“3d” hátmasszírOzó
GYVM39

deluxe lábmasszírozó
GYVM28

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 15-től

61	cm
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A	különböző	mozgásszervi	problémák	hatékony	kezelé-
sére	manapság	számos	megoldási	mód	közül	választha-
tunk.	
Egyes	esetekben	 intenzívebb	 stabilitásra	 van	 szükség,		
míg	 máskor	 egy	 megelőző	 jellegű,	 minimális	 megtá-
masztás	 is	hatékony	 lehet.	Általánosságban	 igaz	azon-
ban,	 hogy	 panaszok	 esetén	 érdemes	 szakorvos	 segít-
ségét	kérni!	
Az	 általunk	 forgalmazott	 egészségmegőrző	 eszközök	
hatékony	segítséget	nyújthatnak	számos	probléma	ese-
tén.	Egy	jól	megválasztott	ízületi	szorító	hosszabb	ideig	
tartó	viselése,	további	terápiákkal	(TENS,	infravörös	fény,	
gyógynövényes	krémek	stb.)	együtt	alkalmazva,	akár	már	
rövid	távon	is	látványos	eredményt	hozhat.	

Az	Ön	panaszára	leginkább	megfelelő	termék	kiválasztása 
előtt	érdemes	igénybe	venni	szakértő	gyógyászati	segéd- 
eszköz	 forgalmazóink	 segítségét.	 (üzletlistánkat	 a	 15.	
oldalon	találja)	Ezt	követően	a	vásárlás	helyén	vegye	is	
kézbe/próbálja	is	ki	a	termékeket	annak	érdekében,	hogy	
vásárláskor	a	legmegfelelőbb	döntést	hozhassa!

ízületi szorító Választék

válOGatás ízületvédő terméKeinKből

- a gondtalan mozgásért!ViVa Fit
by vivamax

általános szorítók
Kiváló	ár-érték	arányú	termékek	enyhébb	panaszok	

esetén.	Sportoláshoz	is	ajánljuk.	

GYVFSTB...GYAH1405...

2.590 Ft
2.990 Ft helyett

1.990 Ft
2.490 Ft helyett

Szuper ár!

Teljes	termékválasztékot	keresse	az	üzletekben!	
(Üzletlista:	15.	oldal)

máGneses-turmalinos szorítók
Az	ízületi	szorítók	jótékony	hatása	fokozható	intenzív	
mágnesterápia	és	távoli	infravörös	sugarak	együttes	

alkalmazásával.		

GYVFM...GYVFT

4.990 Ft
5.490 Ft helyett

2.990 Ft
3.490 Ft helyett

Teljes	termékválasztékot	keresse	az	üzletekben!	
(Üzletlista:	15.	oldal)

ortocare szorítócsalád
Prémium	kategóriás	ízületvédő	termékek	számos	extra	
funkcióval	(gélbetét,	különböző	merevítők	stb.)	ellátva.

GYVFTSZ... GYVFKSZ...

5.990 Ft
6.490 Ft helyett

5.990 Ft
6.490 Ft helyett

Teljes	termékválasztékot	keresse	az	üzletekben!	
(Üzletlista:	15.	oldal)

tartásJaVítók és derékszorítók
A	derék-és	hátfájás	civilizációs	betegség.	Üzleteinkben	
ezen	problémákra	is	számos	hasznos	termékkel	várjuk!			

GYVFTHT... GYVFSD...

6.490 Ft
6.990 Ft helyett Új! 4.990 Ft

Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Bevezető ár!

Teljes	termékválasztékot	keresse	az	üzletekben!	
(Üzletlista:	15.	oldal)
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Extra	kényelmes,	sokoldalú	talpbetét	az	
igénybe	vett	lábaknak!

Gél	réteg
PU	réteg

Plastazote	
réteg

Magas	
peremű	
sarokágy

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

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

1.490	Ft/pár
GYEVM1

Deluxe	bütyökvédő	
és	korrigáló

2.990	Ft/pár
GYVFDBK…

Szilikon	nagylábujj	
elválasztó	

890	Ft/pár
GYVFNE...

Bütyökkorrigáló	sín	
szilikon	betéttel

2.490	Ft
GYVFBKS

3.290 Ft
3.790 Ft helyett

veera KOmpressziós harisnyáK ezüst iOnOKKal
Esztétikum és egészségmegőrzés!

Egészségpénztárra 
elszámolható!

4.490 Ft helyett

3.290 Ft
Szuper ár!

(40 den) GYekt40 (70 den) GYekt70

2.290 Ft helyett

1.790 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
garancia



10               Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

- Otthon az egészségben!

Az	UV-C	fénnyel	történő	fertőtlenítés	kiváló	kiegészítője	lehet	a	védekezésnek	és	segítheti	a	megelőzést:	használatával	
akár	a	kórokozók	99,9%-át	is	semlegesítheti.	Előnye	más	fertőtlenítő	eljárásokkal	szemben,	hogy	gyors,	tiszta,	vegyszer- 
mentes	és	szagtalan	módszer.

•	Hordozható	kivitel,	kényelmesen	elfér	egy	táskában	is
•	Ideális	még	a	nehezen	elérhető	felületek	fertőtlenítésére	is
•	Nagyobb	felületek	esetén	is	használható
•	Energiaforrás:	4	db	AA	elem

hOrdOzható fertőtelenítő KészüléK
uV fénnYel

GYVUV1

fertőtlenítő KészüléKeK uv fénnyel

Hatékonyság:

99,9%

•	Aromaterápiás	funkcióval	a	szagok	semlegesítésére
•	Kisebb	eszközök	(toll,	kulcs,	telefon,	fésű,	ékszer	stb.) 
		 fertőtlenítésére
•	Üzemmódok:	gyors	(10	perc)	és	intenzív	(30	perc)
•	USB	csatlakozóval	
	 működtethető

Winix zero pro
GYWZP

Winix zero
GYWZ

Winix zero compact
GYWZC

  99 m2 120 m2

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

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

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

79.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

Szűrőbetét	szett	
(GYWZSZ): 17.990	Ft

Szűrőbetét	szett	
(GYWZCSZ): 13.990	Ft

Szűrőbetét	szett	
(GYWZPSZ): 29.990	Ft

  50 m2

Új!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 59.990 Ft

Szuper ár!

További	szűrőbetét 
(GYVLHSZ):	5.990	Ft 29.990 Ft

36.990 Ft helyett

Szuper ár!

7.495 Ft
14.990 Ft helyett

Szuper ár!

GYVLH
vivamax iOnOs léGtisztító pOllenszűrővel

1.		HEPA	és	aktívszén	szűrő:	nagy	hatékonysággal	szűri	ki	a	levegőben	ter-
jedő	legfinomabb	méretű	–	3		µm	nagyságú		–	szennyező	anyagokat,	baktéri-
umokat,	pollent,	port,	allergéneket.
2.		Negatív	ion	kibocsájtás:	a	negatív	ionok	
semlegesíthetik	a	mikroszennyeződéseket.	
3.	Aromaterápia:	a	beépített	illóolaj	párologtató
modulnak	köszönhetően	mindig	a	
hangulatához	illő	illatot	választhatja.
4.		Szabályozható	intenzitás	
5.		Csendes	működés
6.		Ajánlott	helyiségméret:	max.	20	m2

7.	Magasság:	28	cm

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

99.990 Ft
Jav. fogy. ár: 119.990 Ft

Szuper ár!

fertőtelenítő KészüléK uv fénnyel
GYVUV2

5.995 Ft
11.990 Ft helyett

Szuper ár!
-50%-50%

RENDELÉSRE!
Gyors boltba 
szállítással.

RENDELÉSRE!
Gyors boltba 
szállítással.

RENDELÉSRE!
Gyors boltba 
szállítással.
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GYVH37V;	GYVH37
ultrahanGOs illóOlaj párOlOGtatóK

•	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

100%-os tisztasáGú ViVamax illóolaJok
GYVI...

illóolaJ pároloGtató usb csatlakozóVal
GYVH27

ultrahanGOs illóOlaj 
pároloGtató és párásító

GYVH30

ultrahanGOs illóOlaj 
pároloGtató

GYVH44

ultrahanGOs arOmapárO- 
loGtató és éJszakai fénY

GYVH35
Párásító,	illóolaj	párologtató	és	
	hangulatvilágítás	egyben!

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

1 
  liter

•	Szakaszos	 és	 folyamatos	műkö-	
	 dés:	 a	 folyamatos	 párakibocsájtás 
	 mellett	 lehetőség	 van	 szakaszos, 
		30	másodpercenkénti	párakifúvással	 
	 használni.
•	Aromaterápia:	 Vivamax	 illóolajok 
		használatával	segítheti	a	relaxációt, 
	 és	hozzájárulhat	a	nyugodt	alváshoz.
•	Fény-	 és	 színterápia:	 a	 színek 
	 rotálhatók	 vagy	 tetszőlegesen	 vá- 
	 laszthatók.	
•	Víztartály:	100	ml
•	Párakibocsájtás:
	 szakaszos:	15	ml/óra
	 folyamatos:	30	ml/óra

9.990 Ft
11.990 Ft helyett

•	Aromaterápia:	bármilyen	illóolajjal 
	 használható
•	Fény-	 és	 színterápia:	 a	 színek 
	 rotálhatók	vagy	tetszőlegesen	vá- 
	 laszthatók
•	Időzíthető	 működés:	 folyamatos, 
		illetve	1	vagy	3	órára	beállítható	mű- 
	 ködési	idő.	Akár	10	órás	folyamatos 
		működés
•	Víztartály	kapacitás:	300	ml
•	Párakibocsájtás:	max.	30	ml/óra

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

990 Ft-tól

 
Grapefruit
illóolaj	10	ml
1.290	Ft

 
Teafa	illóolaj	

10	ml
1.290	Ft

 
Édes	narancs	
illóolaj	10	ml

990	Ft

 
Eukaliptusz	
illóolaj	10	ml

990	Ft

 
Borsmenta	
illóolaj	10	ml
1.290	Ft

 
Citrom	illóolaj	

10	ml
990	Ft

 
Levendula	
illóolaj	10	ml
1.290	Ft

 
Erdei	fenyő	
illóolaj	10	ml
1.290	Ft

12.990 Ft
14.990 Ft helyett

2 féle 
színben

“essence” aromadiffúzor
Ajánlatunk!

GYVH49 Bevezető ár!

14.990 Ft
 Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

Új!

Részletek	a	
16.	oldalon!

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

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

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Szuper ár!

2év
garancia

2év
garancia

2év
garancia

13.990 Ft/db
15.990 Ft helyett

Az	 aromaterápia	 segít	 megőrizni	 jó	 közérzetünket	 és	
kedélyállapotunkat.	 Illóolaj	párologtató	készülékeinkhez 
vásároljon	a	100%-os	tisztaságú	Vivamax	illóolajok	közül!
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motorizált sétálópad kapaszkodóVal
GYVSP

- Otthon az egészségben!

Használja	sétálásra	vagy	akár	kocogásra!
•	Állítható	sebesség:	1-6	km/óra	között
•	LED	kijelző:	sebesség,	idő	és	elégetett	kalória	megjelenítése
•	Távirányítóval	kényelmesen	irányítható
•	2	csavar	eltávolítása	után	könnyedén	lehajtható	
	 kapaszkodó	(igény	esetén	le	is	szerelhető)
•	Praktikus	telefontartóval
•	Kompakt	méret:	akár	az	ágy	alatt	is	tárolható	
	 (121	x	54	x	93	cm)
•	Könnyen	áthelyezhető	(az	elől	lévő	2	görgő	segítségével)				
•	Max.	terhelhetőség:	100	kg

aKtivitásmérő OKOsóráK
Ajánlatunk!

Rosegold-pink:	GYVORP;	
rosegold-fekete:	GYVORB;	silver-fekete:	GYVOSB

 Bevezető ár!

17.990 Ft/db
 Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Új!

Részletek a 16. oldalon

Lényeges	különbségek	az	alapmodellhez	képest:
•	3	féle	vibrációs	mód:	lineáris,	horizontális	és	intenzív	3D 
		rezgés
•	Dupla	motoros	kivitel,	2x200	W	
	 teljesítmény
•	Bluetooth	hangszóró
•	Megnövelt	teherbírás:	150	kg

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

GYVF22
slim crazY fit “pro” Vibrációs tréner

69.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

Szuper ár!

Letölthető	gyakorlatfüzet:	www.vivamax.hu

GYVBF3

“multicare” testösszetétel elemző 
mérleG 

További	termékjellemzők:
•	Szuper	vékony:	2,2	cm
•	Méréshatár:	150	kg
•	Memória:	
	 12	felhasználó
•	Energiaforrás:	2	x	AAA	
	 elem	(nem	tartozék)

A	készülék	a	 testsúly	mellett	a	következő	értékeket	
is	méri:

Új!

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

Bevezető ár!

Új!

Akár 
6 km/órás 
sebesség!

99.990 Ft
Ajánlatunk!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

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

	 *Limitált	számban	elérhető,	csak	a	készlet	erejéig!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

2év
garancia

Testzsír:	 A	 zsírszövet	 aránya	 a	 teljes	 test- 
tömeghez	viszonyítva.	Minden	fogyókúra	fon-
tos	mérőszáma	a	testtömeg	csökkenés	mellett.
Izomtömeg:	 Az	 izomtömeg	 százalékos	 ará- 
nyát	 adja	 meg.	 Az	 egészséges	 életmódhoz	
elengedhetetlenül	 fontos	 testedzések	 haté-
konyságának	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.
BMI	 –	 Testtömeg	 index:	Megmutatja	 a	 test- 
tömeg	és	a	magasság	arányát.	Az	érték	segít-
ségével	megtudhatja,	hogy	testtömege	normál	
tartományba	esik-e.

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 15-től
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minibike „pro” szobakerékpár 
GYVF17	

Digitális	
kijelző!

Akár	kézzel	is	
hajtható!

•	Terápiás	célokra	javasolt
•	Idősek	számára	is	kényelmes
•	Könnyen	tárolható	(akár	ágy	alatt	is)
•	Bármely	helyiségben	használhatja
•	Lábbal	és	kézzel	hajtva	is	használható
•	Állítható	erősségi	fokozatok
•	Digitális	kijelző

19.990 Ft
22.990 Ft helyett

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

Gerinckímélő	
puha	betét

Akupunktúrás	
masszázstüskék

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

hátnyújtó pad “Gerinc doktor plus”
GYVGDViVa Fit

by vivamax

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

GYVUM3
ultrahanGOs mélymasszázs KészüléK

22.990 Ft
24.990 Ft helyett

GYVGL45-től	
Gimnasztikai labdák

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

3.490 Ft/db-tól

Tartozék	
pumpával!

•	Erősebb	bordázat
•	Méret:	33	x	14	cm

•	Sima	felület
•	Méret:	33	x	14	cm

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

Külső,	bordázott	
henger!

GYVF19
smr henGer

GYVF20
smr henGer

2 az

 

 1-ben

GYVF10
smr masszázshenGer 2 az 1-ben

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

3.490 Ft
3.990 Ft helyettBelső,	sima	

felületű	henger!
4.490 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

akupresszurás matrac és párna
Ajánlatunk!

GYVAMP

9.990 Ft helyett
8.990 Ft  

2év
garancia
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- Otthon az egészségben!

• 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
•	Mérete:	45	x	40	x	12	cm

memóriahabOs anatómiai ülőpárna       
GYVMF10

by vivamax
plus

memóriahabOs anatómiai ülőGyűrű     
GYVMF13

by vivamax
plus

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

memóriahabOs deluxe alvópárna
GYVMF8

by vivamax
plus

7.990 Ft
9.990 Ft helyett

Szuper ár!

•	Bambuszszálas	hipoallergén	huzattal
•	Formáját	a	test	anatómiájához	igazodva	fejlesztették	ki
•	Kontúrja	 tökéletes	alátámasztást	nyújt	a	csigolyáknak,	 
	 ezzel	biztosítva	a	nyugodt	és	pihentető	alvást
•	Huzata	levehető,	így	könnyedén	tisztítható
•	Méret:	50	x	30	x	10/7	cm

memóriahabOs anatómiai alvópárna
GYVMF4

by vivamax
plus

6.490 Ft
6.990 Ft helyett

memóriahabOs lábtámasztó párna
Ajánlatunk!

GYVMF7

5.990 Ft helyett

  5.490 Ft

memóriahabOs anatómiai ülőpárna
Ajánlatunk!

GYVMF6

7.490 Ft helyett

  6.990 Ft

•	A	 középső	 kivágás	 enyhíti	 a	 farokcsontra	 nehezedő 
	 nyomást
•	Az	 alján	 lévő	 csúszásgátló	 korongok	 segítik	 a	 párnát 
		 stabilan	a	helyén	tartani
•	Enyhíti	a	deréktájon	keletkező	
	 nyomást
•	Méret:	44	x	35	x	2/10	cm

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

memóriahabOs fánK alaKú ülőpárna
Ajánlatunk!

GYVMF12

            6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft 

eleKtrOmOs meleGítő párna
GYVH39

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

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

deluxe meleGítő párna
GYVH41

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

meleGítő lepedő
GYVH42

Gyapjú vesemeleGítő
GYMV

150	x	80	cm

memóriahabOs alvópárna
Ajánlatunk!

GYVMF9

6.990 Ft helyett

  6.490 Ft

•	Tehermentesíti	a	nyaki	izmokat,	nyújtja	
	 a	nyaki	szakaszt

Új!

5.490 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Bevezető ár!

•	Ergonomikus	forma:	biztosítja	a	gerinc	ortopédiai	meg- 
	 támasztását	
•	A	lyukacsos	textília	jobb	szellőzést	
	 biztosít	
•	Szék	támlájához	is	rögzíthető	
•	Használható	autóban	is	
•	Méret:	34	x	31	x	12	cm 5.990 Ft

6.490 Ft helyett

memóriahabOs anatómiai deréKtámasz      
GYVMF2Memory

by vivamax
plus

memóriahabOs anatómiai nyaKpárna
Ajánlatunk!

GYVMF3

4.990 Ft helyett

  4.490 Ft

Védje	testét	a	hidegtől	puha,	gyapjú	melegítővel!
•	100%-os	merinó	gyapjú	(25	x	65	cm)
•	Max.	körméret:	120	cm
•	Gumirozott	pánt,	csatos	rögzítés

1.990 Ft
Jav. fogy. ár: 2.290 Ft

felfújható nyaKtámasz
GYVFNYTViVa Fit

by vivamax

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

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

szaküzletek
•	Ajka	-	Factum-Med	Kft.,	Szabadság	tér	4/A.,	88/201-373
•	Békéscsaba	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Gyulai	út	35.,	20/952-2135
•	Bp.	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

Az	 újságban	 szereplő	 akciós	 áraink	 a	 címoldalon	 megjelölt	 időpontig,	 illetve	 a	 készlet	 erejéig	 érvényesek!	 Elképzelhető,	 hogy	 egyes	 termékek	 (különösen	 a	 „Rendelésre” 
jelzésűek)	 rajtunk	kívülálló	okok	miatt	 (pl.	szállítási	nehézségek/csúszások)	nem	érnek	be	akciókezdetre.	 Ilyen	esetekben	az	adott	 termék	akcióját	 (maximum	a	csúszás	 idejével) 
igény	 esetén	meghosszabbítjuk!	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

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

Kiemelt	viszonteladóink	webáruházainak	listáját	megtekintheti	a	www.vivamax.hu	weboldalon!
partner webáruházak

•		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.	XI	-	OrtoProfil	Centrum	-	Sport	Kórház,	Karolina	út	27.,	1/488-6100/1255
•	Bp.	XII.	-	Lajta-Medical	Kft.,	Kék	Golyó	u.	15/A,	20/614-0444
•	Bp.	XII	-	OrtoProfil	Centrum	-	OORI	Szanatórium	u.19.,	1/391-1900/1347
•	Bp.	XII	-	OrtoProfil	Centrum-János	Kórház,	Diós	árok	1-3.,	1/458-4500/5089
•	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
•	Bp.	XX	-	OrtoProfil	Centrum,	Ady	E.	u.1.,	1/289-6252
•	Bp.	XX	-	OrtoProfil	Centrum	-	Jahn	Ferenc	Kórház,	Köves	u.1.,	1/289-6386
•	Bp.	XXIII	-	OrtoProfil	Centrum,	Táncsics	M.	u.	104.,	1/286-0113/128
•	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	-	OrtoProfil	Centrum	-	Szent	P.	KH.,	Korányi	S.	u.4-6.,	25/550-494
•	Esztergom	-	Medinkont	Kényelmi	cipők	boltja,	Petőfi	S.	u.	45.,	33/403-674
•	Érd	-	Mediter	Bt.,	Felső	utca	7.,	30/3872792
•	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
•	Jászberény	-	OrtoProfil	Centrum-Szent	E.	KH.,	Szelei	u.	2.,	57/500-200/0315

•	Kalocsa	-	OrtoProfil	Centrum-Szent	K.	KH,	Kossuth	L.u.34-36.,	78/461-150	
•	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.,	42/417-900
•	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
•	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
•	Zirc	-	Gyógy.	Segédeszköz	Szü.	-	Kamron,	Rákóczi	tér	9.	(volt	KTSZ	udvar),	30/309-8647

partnerüzletek

Új!

Új!

Új!

Új!

máGneses nYakláncok 

máGneses karláncok 

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

GYJL1SN

3.990 Ft Szuper ár!

GYJL2SN

4.990 Ft Szuper ár!

GYJB4SN
4.990 Ft

máGneses-turmalinos karláncok 

GYJL6S

4.990 Ft
GYJL4M

6.990 Ft

GYJBS11SN
9.990 Ft Szuper ár!

máGneses karperecek 

GYJCR1S

3.990 Ft Szuper ár!
GYJCR2S

3.990 Ft Szuper ár!



•	Intenzív	masszázs:	4	sebességfokozat
•	Könnyen	hordozható,	könnyű,	kompakt	méret
•	Vezeték	nélküli	használat
•	4	db	cserélhető	masszázsfej
•	C	típusú	USB	töltő,	telefontöltő	adapterrel	is	kompatibilis
•	Töltési/működési	idő:	kb.	3,5	óra

Otthon az egészségben!

Az	akcióban	szereplő	boltok	listáját	keresse	az	újság	15.	oldalán,	
vagy	a	www.vivamax.hu	weboldalon!

vivamax „prémium” válogatás 
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Kiemelt	novemberi	(elő-karácsonyi)	ajánlatok

“intense Gun lite” masszázspisztolY
GYVM37

“essence” aromadiffúzor
GYVH49

“essence” aromadiffúzor
GYVH49

“essence” aromadiffúzor
GYVH49

“essence” aromadiffúzor
GYVH49

aKtivitásmérő OKOsóráK
Rosegold-pink:	GYVORP;	rosegold-fekete:	GYVORB;	

silver-fekete:	GYVOSB

Új!

Új!

A	masszázspisztoly	extra 
erős,	magas	frekvenciájú 
precíziós	 masszázzsal 
aktiválja	az	izmokat,	ser- 
kenti	a	véráramot,	jelen- 
tősen	csökkentheti	az	iz- 
mok	regenerálódási	ide-
jét	 és	 enyhíthet	 egyes 
izompanaszokat. 29.990 Ft

Jav. fogy. ár: 33.990 Ft

Bevezető ár!

Hívás-	és	beérkező	üzenet	kijelzés
Értesítések	küldésének	egyedi	beállítása	vagy	
kikapcsolása

Multisport	funkció
11	választható	sportmód

Alvásmonitorozás
Alvásfázisok	és	átlagos	alvásidő	nyomonköve- 
tése	és	grafikonos	megjelenítése

Aktivitásmérés
Lépésszámláló	és	elégetett	kalória	kijelzés.	
Inaktivitási	figyelmeztetés	megjelenítése
Pulzus-	és	vérnyomásmérés
Mért	adatok	nyomonkövetése,	grafikonos	
megjelenítés	és	átlagérték	számítás

IP68	vízállóság
Akár	úszásra	is	alkalmasIP68

Magyar	nyelvű	alkalmazás

•	Szabályozható	 működés:	 folyamatos	 és	 szakaszos 
		működésre	is	alkalmas
•	Időzíthető	működési	idő:	1,	3,	5,	vagy	6	óra
•	200	ml-es	víztartály:	intenzitás	fokozattól	függően	6-7 
	 órás	folyamatos	működési	idő
•	Fény-	és	színterápia:	Többféle	színárnyalat	rotálható 
		és	 tetszőlegesen	választható.	A	 funkciók	elkülönülnek 
		egymástól,	illóolaj	párologtatóként	LED	világítás	nélkül 
		is	használható.
•	Aromaterápia:	100%-os	tisztaságú	illóolajjal	használható	
•	Párakibocsájtás:	max.	
	 30	ml/óra Új!

•	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

GYV19EP	Egészségpénztári	termék!

ViVamax GYV19 felkaros 
vérnyOmásmérő

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)9.990 Ft

11.990 Ft helyett

Szuper ár!

Nagyobb	 izomcsoportok	átmasszírozására	 való,	
félpuha	masszázsfej.

A	gerinc	menti	izmok	masszírozására	(is)	használ-
ható	dupla	masszázsfej.

Egy-egy	kiválasztott,	fájó	pont	célzott,	intenzív	aku- 
presszúrás	 masszírozására	 alkalmas,	 kemény	
masszázsfej.
Nagyobb	 felületek	 masszírozására	 való	 lapos	
masszázsegység.	Mivel	nem	„csúcsos”,	a	kemény- 
sége	 ellenére	 is	 kíméletes	 masszázst	 tesz	 le-
hetővé.

Számos	további	hasznos	funkcióval!

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

Bevezető ár!

2év
garancia

2év
garancia

3év
garancia

17.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Bevezető ár!

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. november 10-től


