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A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes:
2022.05.05-2022.05.31-ig.

Tavaszi slágerajánlatokkal és
szuper árakkal várjuk!

Vivamax GYV16 felkaros
vérnyomásmérő

Kompresszoros inhalátor

Salty-Air „Classic “
ultrahangos párásító

Normál

és extra
karmérethez is
(22-40 cm)

3in1
100% tisztaságú
illóolaj

8.990 Ft helyett

7.990 Ft

2. oldal

Sport térdszorító
stabilizáló pántokkal

Viva Fit

16.990 Ft
Jav. fogy. ár: 18.990 Ft

3. oldal

“Intense Gun Lite”
masszázspisztoly

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 21.990 Ft

3. oldal

Aktivitásmérő okosórák

by vivamax

33.990 Ft helyett

3.490 Ft helyett

2.990 Ft

4. oldal

Digitális izom- és idegstimuláló
készülék

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

www.vivamax.hu

24.990
Ft
Szuper ár!

6. oldal

“Essence” aromadiffúzor

Szuper ár!

2. oldal

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

17.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

8. oldal

7. oldal

Veera kompressziós harisnyák

5. oldal

ta
x

7ó
199

a

Megb
íz

!

Otthon az egészségben!

tó minőség
ha

1.990 Ft-tól!

- Otthon az egészségben!
vivamax GYV16 felkaros
vérnyomásmérő
EP Egészségpénztári termék!

GYV16

• Kiváló ár-érték arány
• Extra méretű mandzsetta: 22-40 cm
• Dátum- és időkijelzés
év
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
garancia
• 2 x 120 memóriahely
• WHO skála szerinti értékelés
Normál
• Energiaforrás: 4 db AAA elem
és extra
• Adapterrel is használható
karmérethez is
(opcionálisan vásárolható)
(22-40 cm)

3

8.990 Ft helyett

Ajánlatunk!

Citizen 517 felkaros
vérnyomásmérő

7.990 Ft

EP Egészségpénztári termék!

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ajánlatunk!

vivamax GYV20 csuklós
vérnyomásmérő

citizen 330 felkaros
vérnyomásmérő

Szuper ár!

Szuper ár!

GYCH330

GYV20

12.990 Ft

5.990 Ft

Jav.fogy.ár: 16.990 Ft

Jav.fogy.ár: 6.990 Ft

Gyv22 érintésmentes multifunkciós
lázmérő
EP Egészségpénztári termék!

• 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
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1

az

-ben

GYCH517

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

Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet
méréshez

Szuper ár!

GYV22

2év

garancia

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

15.990 Ft helyett

13.990
Ft
Szuper ár!

Véroxigénszint mérő (pulzoximéter)

GYVVom

• 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%
• Pulzusszám mérési tartomány: 30-240 BPM
Ajánlatunk!

vivalight polarizált
fényű lámpa
GYVPL

Szuper ár!
54.990 Ft helyett

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

49.990 Ft

T3 kombinált tens és EMS készülék

digitális izom- és idegstimuláló készülék

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

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
év
garancia
• Ismétlő funkció
• Tartozék: 4 cm-es elektróda szett

EP Egészségpénztári termék!

GYVTT3

3

3 az 1-ben

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

2             	

EP Egészségpénztári termék!

GYVTT1

3

-33%
Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Salty-Air „Classic” ultrahangos párásító – Salvus gyógyvíz párologtatására is

GYVH43

•
•
•
•
•
•

Salvus gyógyvízzel is használható, így segíthet a légúti problémák megelőzésében és enyhítésében
A korrózióálló rozsdamentes acél betétnek és speciális műanyag tartálynak köszönhetően illóolaj párologtatására is alkalmas  
7 színű LED világítás
Beállítható működési idő      
Párakibocsátás: 230 ml/óra
3,5 literes tartály, akár 15 órás folyamatos
működés
• Szabályozható intenzitás
év
• Ajánlott helyiségméret: max. 25 m2
in
garancia
• Antibakteriális hatású víztartály
(SGS tanúsítvány)

2

Ajánlatunk!

31

100% tisztaságú
illóolaj

Salvus gyógyvíz
1,5L
GYSALV

990 Ft

Jav.fogy.ár: 1.290 Ft

winix zero compact
légtisztító

garancia

RENDELÉSRE!

49.990 Ft

garancia

További szűrőbetét
(GYVLHSZ): 5.990 Ft

Szűrőbetét szett
(GYWZCSZ): 13.990 Ft

ultrahangos illóolaj párologtató
és párásító

GYVH30

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
Ajánlatunk!

100%-os tisztaságú
vivamax illóolajok
GYVI...

1.190 Ft
-tól

GYVLH

36.990 Ft helyett

2év

Jav. fogy. ár: 59.990 Ft

Gyors boltba szállítással.

vivamax ionos légtisztító
pollenszűrővel
• HEPA és aktívszén szűrő
• Negatív ion kibocsátás
• Aromaterápia opció
• Ajánlott helyiségméret: 20 m2
• Csendes működés

Szuper ár!

50 m2

19.990 Ft

GYWZC

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

2év

21.990 Ft helyett

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

Szuper ár!

29.990
Ft
Szuper ár!

kompresszoros inhalátor
EP Egészségpénztári termék!

GYA1500

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

15.990 Ft helyett

14.990 Ft

hordozható
mesh inhalátor
GYV18

Szuper ár!
26.990 Ft helyett

22.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

2év

garancia

16.990 Ft
Jav. fogy. ár: 18.990Ft
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- Otthon az egészségben!
Viva Fit

Ortocare térdszorító szilikon betéttel és fém merevítéssel

GYVFTSZ ...

by vivamax

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

Speciális,
kombinált
szövési
technika

Szilikon
csúszásgátló
csík

6.490 Ft helyett

4.990 Ft

További Ortocare ízületi szorítók
Ortocare
bokaszorító

Szuper ár!

3.990 Ft

Szuper ár!

Ortocare csuklóOrtocare
Ortocare
könyökszorító és kézfej szorító derékszorító

Szuper ár!

3.990 Ft

Szuper ár!

Szilikon
gyűrű a lágy
szövetek és
a térdkalács
védelmére

Szuper ár!

3.990 Ft

7.990 Ft

GYVFBSZ...

GYVFKSZ...

GYVFCSSZ…

Bokaszorító

Könyökszorító

Csukló- és
kézfejszorító

Térdszorító

Térdpánt

3.290 Ft

4.990 Ft

3.490 Ft

3.290 Ft

GYVFMB…

3.290 Ft

GYVFMK...

by vivamax

Extra
rugalmas,
mégis tartós
anyag

GYVFDSZ…

Mágneses turmalinos szorítók

GYVFMKF…

GYVFM...

sport térdszorító stabilizáló pántokkal

Viva Fit

GYVFTSTT…

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

stabilizáló pántokkal

Viva Fit
by vivamax

• Puha, mégis tartós anyag, precíz kompresszió
• Intenzív mágnesterápia az anatómiailag fontos
pontokon
• A turmalin által kibocsájtott távoli-infra sugarak
és negatív ionok szintén jótékonyan hathatnak
az ízületekre

GYVFT

Viva Fit

Ortocare térdpánt

GYVFTIP

by vivamax

• Megerősített védelem a térdízületnek
• Célzott kompresszió és tartás a patella megfelelő részein
• Térdízület mobilitásának növelése
• Izmok, lágy szövetek tónusban tartása
• Kényelmes, párnázott, mégis jól
szellőző anyag
Ajánlatunk!

sport
térdszorító
GYVFST...

Szuper ár!
2.490 Ft helyett

1.990 Ft

bokaszorító

Új!

Bevezető ár!

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

herbal freeze gél izomfájdalomra

GYVFSTB...

2.990 Ft helyett

2.590 Ft

GYEHF100

Herbal freeze

3.490 Ft helyett

2.990 Ft

• Intenzív, azonnali hatás izomfájdalom,
ízületi gyulladás esetén!
• Gyors felszívódás
• Tartósítószer-, illat- és mesterséges
színezékmentes
• 5 féle gyógynövény felhasználásával
Kiszerelés:
Ajánlatunk!
100 ml
Lavender Freeze gél
GYELF500

Kiszerelés: 500 ml

4.490 Ft helyett

3.990 Ft
8 Ft/ml

4             	

Két oldalt
rugalmas,
spirál szerkezetű fém
merevítés

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

1.990 Ft helyett

1.690
Ft
16,9 Ft/ml

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
Ortocare
tartásjavító háttámasz

Viva Fit

GYVFTHT...

by vivamax

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

„Gerinc Doktor pro”
hátnyújtó pad

Elasztikus derékszorító öv
mágnessel és turmalinnal

Viva Fit

Viva Fit

GYVFMTED...

by vivamax

6.990 Ft helyett

Gerinckímélő borítással és
intenzívebb akupresszúrás
masszázzsal!
Napi 5 perces használata segíthet:
• a hátfájás csökkentésében, illetve
megelőzésében
• a helyes testtartás kialakításában
• a gerinc természetes görbületének
visszaállításában
• a váll- és a hátizmok rugalmasságának javításában
A termék hossza 39 cm, íve 3 fokozatban állítható a hát edzettségi állapotától függően.

8.990 Ft helyett

6.490 Ft

8.990 Ft

7.990 Ft

Univerzális „Diabetic”
talpbetét

Viva Fit

GYVFDB...

by vivamax

Extra kényelmes, sokoldalú
talpbetét az igénybe vett lábaknak!
• Hétköznapi viselet során is intenzív
segítség
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat, kíméli
az ízületeket
• Az alsó gélréteg az extra tehermentesítést szolgálja
• Cukorbetegeknek is ajánlott
• Több méret

Jav. fogy. ár: 9.990Ft

MaxComfort „PRO”
¾-es talpbetét

Viva Fit

MaxComfort „deluxe”
talpbetét

Viva Fit

GYVFMCP...

by vivamax

• Különleges PORON betétek és méhsejtes gélréteg
• Pehelykönnyű és rugalmas

Új!

Bevezető ár!

3.490 Ft

Új!

Bevezető ár!

4.990 Ft

Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

Jav. fogy. ár: 5.490 Ft

Ortofix talpbetét

Soft&Light talpbetét

Viva Fit

Viva Fit

GYVFSL...

2.490 Ft

térdharisn

• Megerősített rezgéscsillapítás
• Anatómiai kialakítás

Új!

Bevezető ár!

K

GYVFOF...

by vivamax

• Pehelykönnyű, puha és rugalmas
• Kiválló szellőzés

3.290 Ft

GYVFMCD...

by vivamax

• PORON rezgéscsillapító párnával a
sarok részen
• Anatómiai lábágy

by vivamax

3.790 Ft helyett

GYVGD2

by vivamax

• Intenzív mágnesterápia elöl-hátul
10-10 db mágnessel
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli
infrasugaraknak és negatív ionoknak
köszönhetően erősítheti a jótékony
hatást
• Személyre szabható elasztikus erősség: extra rugalmas, dupla hevederek
és erős tépőzár
• Méretek: S, M, L, XL

Mik azok a Veera kompressziós te
Bevezető ár!KOMPRESSZIÓS
TERMÉKE
KOMPRESSZIÓS
TERM

A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai es
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai t
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irány
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom ta
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonya

Új!

4.490 Ft

térdharisnyák,
zoknik, combfixek,
harisnyanadrágo
térdharisnyák,
zoknik, combfixek,
harisnya

Jav. fogy. ár: 2.990 Ft

Jav. fogy. ár: 4.990 Ft
KOMPRESSZIÓS TERMÉK
Mik azok Mik
a Veera
termékek?
azokkompressziós
a Veera kompressziós
termékek?
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanad

A Veera termékek
kiváló
minőségű
orvostechnikai
eszközök, melyek
elsősorban
A Veera
termékek
kiváló
minőségű orvostechnikai
eszközök,
melyek elsősorban
Klinikailag
tesztelt orvostechnika
a vénás elváltozások
valamint koraivalamint
tüneteinek
kezelésére
szolgálnak.
a vénásmegelőzésére,
elváltozások megelőzésére,
korai
tüneteinek
kezelésére szolgálnak.
A harisnyák gondosan
kalibrált
kompressziója
javítja
vérkeringést,
a duzzanatot
A harisnyák
gondosan
kalibrált
javítja
a csökkenti
vérkeringést,
csökkenti a duzzanatot
Mikkompressziója
azok aa Veera
kompressziós
termékek?
és az elnehezült
érzését.lábak
A bokától
felfelé
irányuló,
fokozatos
kompresszió
egész
napelsősorban
és lábak
az elnehezült
érzését.
A bokától
irányuló,
fokozatos
kompresszió
egész nap
A Veera
termékek felfelé
kiváló
minőségű
orvostechnikai
eszközök,
melyek
vénás elváltozások megelőzésére, valamint
korai tüneteinek
kezelésére szolgálnak.
Miért
érdemes
a Veera termékeket
segít az ereknek
a vért
a szív felé
pumpálni.
segít
az ereknek
a vért
a szívaAfelé
pumpálni.
harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot
A Veera termékek
klinikailag
tesztelt,
tartós,tesztelt,
tapintású
anyagból
A Veera
termékek
klinikailag
tartós,
finom
készültek,
melyeket
és finom
az elnehezült
lábak érzését.
Atapintású
bokátólkészültek,
felfeléanyagból
irányuló,melyeket
fokozatos
kompresszió
egész nap
KOMPRESSZIÓ
segít tesz
az ereknek
szív felé pumpálni.
a Silver+ ezüst
ion technológia
még hatékonyabbá
ésa különlegesebbé.
a Silver+
ezüst iontesz
technológia
méga vért
hatékonyabbá
és különlegesebbé.
A megerősített sarokrész elősegíti

veera Kompressziós Harisnyák ezüst ionokkal

Egészségpénztárra
elszámolható!

Esztétikum és egészségmegőrzés!

A Veeraionokkal
termékek klinikailag tesztelt,
tartós, finom tapintásúrendkívül
anyagból készültek, melyeket
Speciális, ezüst
dúsított,
a kompresszió helyes elosztását.
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.
ellenálló
kötési
technika,
megerősített
saKlinikailagKlinikailag
tesztelt orvostechnikai
eszköz.
tesztelt Klinikailag
orvostechnikai
eszköz.eszköz.
MINŐSÉG
tesztelt orvostechnikai
Egyedi, rendkívül
ellenálló, méhsejt
rokrésszel. Hosszantartó, könnyed,
légies
mintájú kötési technika, mely garancia
6 választani?
Miért érdemes a Veera termékeket
a tartósságra és az intenzív kompresszió
érzés
a
lábaknak!
HÓNAP
Miért érdemes
a Veera termékeket
választani?
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Ismerje meg Veera kompressziós termék választ

- Otthon az egészségben!
„intense gun lite” masszázspisztoly

Slim Crazy Fit “Basic”
vibrációs tréner

GYVM37

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

• Extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázs
• Könnyen hordozható, könnyű, kompakt méret
• Vezeték nélküli használat
• 4 db cserélhető masszázsfej
• 2000 mAh-s akkumulátor
• Fordulatszám:
1800-3200 RPM (4 fokozat)
• Vibrációs amplitúdó: 6 mm

2év

garancia

33.990 Ft helyett

-26% 24.990 Ft
Szuper ár!

Nagyobb izomcsoportok átmasszírozására való,
félpuha masszázsfej.

Szuper ár!

39.990 Ft -43%
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

RENDELÉSRE!

Gyors boltba szállítással.

Letölthető gyakorlatfüzet: www.vivamax.hu

ultrahangos mélymasszázs készülék

GYVUM3

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

24.990 Ft helyett

-20% 19.990
Ft
Szuper ár!

2év

garancia

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

4.990 Ft helyett

Ajánlatunk!

Gimnasztikai labdák
GYVGL45-től

Szuper ár!

3.490 Ft/db
-tól

6             	

3.990
Ft/db
Szuper ár!
-20%

A gerinc menti izmok masszírozására (is) használható dupla masszázsfej.
Egy-egy kiválasztott, fájó pont célzott, intenzív akupresszúrás masszírozására alkalmas, kemény
masszázsfej.
Nagyobb felületek masszírozására való lapos
masszázsegység. Mivel nem „csúcsos”, a keménysége ellenére is kíméletes masszázst tesz lehetővé.

“Multicare” Testösszetétel elemző
mérleg

GYVBF3

A készülék a testsúly mellett a következő értékeket
is méri:
Testzsír: A zsírszövet aránya a teljes testtömeghez viszonyítva.
Izomtömeg: Az izomtömeg százalékos arányát
adja meg. A testedzések hatékonyságának
mérésére is használható!
Test hidratáltság: A szervezet víztartalmát
adja meg. A napi megfelelő folyadékbevitel
élettanilag rendkívül fontos.
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 testtömeg és a magasság arányát. Az érték segítségével megtudhatja, hogy testtömege normál
tartományba esik-e.
További termékjellemzők:
• Szuper vékony: 2,2 cm
• Méréshatár: 150 kg
• Memória: 12 felhasználó
• Energiaforrás:
2 x AAA elem
(nem tartozék)

3év

garancia

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
aktivitásmérő okosórák
Rosegold-pink: GYVORP; rosegold-fekete: GYVORB;
ezüst-fekete: GYVOSB

IP68

Aktivitásmérés
Lépésszámláló és elégetett kalória kijelzés.
Inaktivitási figyelmeztetés megjelenítése

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

Pulzus- és vérnyomásmérés
Mért adatok nyomonkövetése, grafikonos
megjelenítés és átlagérték számítás

Multisport funckió
10 választható sportmód
Alvásmonitorozás
Alvásfázisok és átlagos alvásidő
nyomonkövetése és grafikonos

IP68 vízállóság
Akár úszás közben is viselhető

megjelenítése

Magyar nyelvű
alkalmazás

17.990 Ft/db

Számos további
hasznos funkcióval!

Jav. fogy. ár: 19.990Ft

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

mintaboltok és bemutatótermek

• Bp. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24., 70/3777-815
• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
• Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyulai út 35., 20/952-2135
• Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
• Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Debrecen - Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
• Eger - Rehab-Észak Kft., Knézich út 20., 36/320-826
• Gyula - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Semmelweis u. 4., 20/938-8720
• Hatvan - Omker Gyógy. bolt, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
• 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

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

szaküzletek

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

partnerüzletek

• Baja - OrtoProfil-Alföld Kft ., Rókus u.10., (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
• Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szü., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
• Bp. XII. - Lajta-Medical Kft., Kék Golyó u. 15/A, 20/614-0444
• 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. 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
• 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 szü, Vasvári P. u. 2., (Kórház 1. emelet), 30/506-7398
• 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) 20/939-0025
• 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 1., 29/417-471
• Mosonmagyaróvár - Lajta-Medical Kft., Csaba u. 5., 20/926-4777
• Nagykanizsa - Egészségszervíz, Zrínyi M. u. 20. fsz. 10. (úttörő háznál), 30/532-7732
• 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. Á. u. 5-7., (Rendelőintézetben), 74/501-657
• Szekszárd - Medigor szü, Béri B. Á. u. 4-6/B., (Rendelővel 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

partner webáruházak

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak listáját megtekintheti a www.vivamax.hu weboldalon!
Az újságban szereplő akciós áraink a címoldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! 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

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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- Otthon az egészségben!
Shiatsu masszázsülés
Shiatsu masszázs
Tradícionális ujjnyomásos masszázs
két görgőpárral

GYVM40

Shiatsu univerzális masszírozó

GYVM23

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!

Új!

Shiatsu masszázs

Hőterápia
Fokozza a masszázs jótékony hatását

Kényeztető
hőterápia

Vibrációs masszázs
Az ülőpárnába beépített vibráció a
combok masszázsáért felel

Univerzális
használat

Termékjellemzők:
• Három hátmasszázs módozat: alsó,
felső és teljes hátrész
• Hőterápia, fűthető masszázsgörgők
• Szemléletes távirányító
• Beépített vibrációs motor
• Extra tartozék: autós adapter

2év

garancia

2év

garancia

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990Ft

„Essence” aromadiffúzor

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
év
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető garancia

2

44.990 Ft helyett

-22% 34.990 Ft
Szuper ár!

GYVH49

• 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

Szuper ár!

Masszírozó párnák
Folyamatos hullámzó mozgásuk révén segítenek
ellazítani a lábfejeket és csökkenteni azok zsibbadtságát.
Hőterápiás masszírozó golyócskák
A talp elülső és sarokrészén hőterápiás masszírozó
golyócskák teszik teljessé a masszázsélményt.
Az intenzív hőterápia erősítheti a talpmasszázs
kedvező élettani hatásait.
Forgó görgők
A görgők intenzív forgó mozgással átmasszírozzák
talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat. Így
segítenek harmonizálni a szervezet működését.

-23% 12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

2év

garancia

ultrahangos illóolaj párologtató

GYVH44

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

2év

garancia

8             	

19.990
Ft
Szuper ár!

Termékjellemzők:
• Számos masszázskészülék előnyeit egyesíti (masszázsülés, derékmasszírozó, kézimasszírozó)
• A nyakat és a csuklyás izmot is könnyedén átmasszírozhatja
• Erős és strapabíró motor, masszív kivitel
• Opcionálisan vásárolható: autós adapter

Bevezető ár!

Vitality lábmasszírozó

-20%

24.990 Ft helyett

Szuper ár!

-23% 9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

