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Otthon az egészségben!

Novemberi ajánlataink!
T3 kombinált TENS és EMS 

készülék
Vivamax GYV14 felkaros 

vérnyomásmérő
„Nature&Relax” hang- és 
dallamterápiás készülék

„IntenseGun”Terápiás 
masszázspisztoly

3. oldal

6. oldal 4. oldal2. oldal

3. oldal 5. oldal

2. oldal 7. oldal

3in1
Vízzel
Salvus gyógyvízzel
Illóolajokkal
is használható!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

4. oldal

8.990 Ft

26.990 Ft

Shiatsu masszázsülés

Infralámpa 150 W-os izzóval

Kompresszoros inhalátor - teknős Ultrahangos mélymasszázs 
készülék

Salty-Air „Prémium” 
ultrahangos párásító

19.990 Ft

15.990 Ft 29.990 Ft
Szuper ár!

17.990 Ft

44.990 Ft9.990 Ft

150W

19.990 Ft
Szuper ár!
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•	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 lázmérő 

GYV14EP Egészségpénztári	termék!

ViVamax GYV14 felkarOs 
vérnyomásmérő

Testhőmérséklet	mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet	méréshez

4 az

 

 1-ben 2év
garancia

2év
garancia

infralámpa 150W-Os izzóVal
GYVIL150

Extra	termékfunkciók:
•	Szabályozható a kezelés intenzitása: 
	 4	fokozat	(75-150	W	között)
•	Választható 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

2év
garancia

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
•	WHO	skála	szerinti	eredményértékelés
•	2x120	memóriahely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	Energiaforrás:	4	db	
	 AAA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionális

Hálózati	adapter
(GYV14AC):	2.490 Ft
A	kép	illusztráció!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

3év
garancia

GYVPLEP Egészségpénztári	termék!
vivaliGht polarizált fényű lámpa 

Színterápia	szett	
(GYVST):	29.990 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

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 54.990 Ft

Szuper ár!
Időzítő
Intenzitás	
kapcsoló

•	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

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Szuper ár!

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

véroxiGénszint mérő (pulzoximéter)
GYVVoMEP Egészségpénztári	termék!

Japán precizitás!

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

5év
garancia

GYCH304EP Egészségpénztári	termék!

Citizen 304 felkarOs 
vérnyomásmérő

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft
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Akkumulátoros kivitel szemléletes kijelzővel!
•	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
•	Magasabb	impulzus	frekvencia:	
	 2	Hz-120	Hz
•	Szemléletes	LCD	kijelző	

GYVTT3EP Egészségpénztári	termék!
t3 kOmbinált tens és ems készülék

3év
garancia

GYV13EP Egészségpénztári	termék!
 kOmpresszOrOs inhalátOr

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt! 
•	Zajszint:	<57	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	0,33	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret:	3	μm
•	Salvus	gyógyvízzel	is	használható
Tartozékok: 
•	gyógyszeradagoló	
•	felnőttmaszk	
•	gyermekmaszk	
•	szájcsutora	
•	orrszonda	
•	tartalék	szűrő	(5	db)

Elektróda	szettek:	2.690 Ft-tól

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft

2év
garancia

Akkumulátoros kivitel!

15.990 Ft
Jav. fogy. ár: 17.990 Ft

tOVábbi ajánlataink 
Vivamax	

GYV16	felkaros	
vérnyomásmérő

7.990 Ft
GYV16

Infralámpa
100	W-os	
izzóval

7.990 Ft
GYVIL100

T2	kombinált	
TENS	és	EMS	

készülék

12.990 Ft 
GYVTT2

Kezelőegységek	
TENS	

készülékhez	

5.990 Ft-tól
GYVTT...

Merev	falú	
mandzsetta	felkaros	
vérnyomásmérőhöz

2.990 Ft
GYV365M

Digitális	
lázmérő	

flexibilis	fejjel

890 Ft
GYVLT15S

GYVBF3

testösszetétel elemző multifunKciós 
mérleG 

3év
garancia

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

•	Ergonomikus	kialakítás,	ruha	alatt	viselve	szinte	láthatatlan	
•	Kiváló	minőségű,	bőrbarát,	légáteresztő	anyag		
•	Tépőzárral	állítható

•	Magassága	3	fokozatban	állítható

5.490 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Gerinckímélő	
puha	betét

Akupunktúrás	
masszázstüskék

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

Citizen	csuklós	
vérnyomásmérő

9.990 Ft
GYCH-617

Ortocare	
derékszorító

6.990 Ft
GYVFdSz...

Mágneses-
turmalinos	

ízületi	szorítók

2.590 Ft-tól
GYVFM...

Sport	
térdszorító

2.490 Ft
GYVFST...

Hordozható	
fertőtlenítő	készülék	

UV	fénnyel

4.990 Ft
GYVUV1

Kompresszoros	
inhalátor

15.990 Ft
GYV15

•	Testzsír		
•	Izomtömeg	
•	Test	hidratáltság
•	Csonttömeg	
•	Ajánlott	napi	kalóriabevitel
•	BMI	–	Testtömeg	index

•	Térdharisnyák:	1.990 Ft-tól
•	Harisnyák:	2.990 Ft-tól
•	Combfixek:	4.490 Ft-tól
•	Mikroszálas	modellek: 1.990 Ft-tól

Több féle színben, típusban, vastagságban 
és méretben!

hátnYújtó pad “Gerinc doKtor plus”
GYVGdViVa Fit

by vivamax

kOmpressziós harisnYák
GYEK...EP Egészségpénztári	termék!

deluxe tartásjavító hátpánt 
GYVFTHViVa Fit

by vivamax
EP Egészségpénztári	termék!

Ajánlatunk!

kOmpresszOrOs 
inhalátOr  
GYV25

16.990 Ft
Jav.fogy.ár: 18.990 Ft 
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slim crazy fit “Basic” 
VibráCiós tréner

GYVF21

•	5	automata	program
•	99	választható	sebesség
•	Teherbírás:	120	kg
•	Távirányítóval	is	működtethető
•	2	gumikötél

Letölthető	gyakorlatfüzet:	www.vivamax.hu

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

shiatsu univerzális masszírozó
GYVM23

2év
garancia

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!
•	Számos	masszázskészülék	előnyeit	egyesíti	(masszázs- 
	 ülés,	derékmasszírozó,	kézimasszírozó)
•	A	nyakat	és	a	csuklyás	izmot	is	könnyedén	átmasszírozhatja
•	Erős	és	strapabíró	motor,	masszív	kivitel
•	Opcionálisan	vásárolható:	autós	adapter	

21.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

shiatsu masszázsülés
GYVM40

mOtOrizált sétálópad 
kapaszkOdóVal

GYVSP

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

Shiatsu masszázs
Tradícionális	ujjnyomásos	masszázs
két	görgőpárral

Hőterápia
Fokozza	a	masszázs	jótékony	hatását

Vibrációs masszázs
Az	ülőpárnába	beépített	vibráció	
a	combok	masszázsáért	felel

2év
garancia

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990 Ft

Szuper ár!

2év
garancia

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!

Használja sétálásra vagy akár kocogásra!
•	Állítható	sebesség:	1-6	km/óra	között
•	LED	kijelző:	sebesség,	idő	és	elégetett	kalória	megje- 
	 lenítése
•	Távirányítóval	kényelmesen	irányítható
•	2	csavar	eltávolítása	után	könnyedén	
	 lehajtható	kapaszkodó	(igény	esetén	le	is	
	 szerelhető)
•	Kompakt	méret:	akár	az	ágy	alatt	is	tárolható	
	 (121x54x93	cm)
•	Könnyen	áthelyezhető	
	 (az	elől	lévő	2	görgő	segítségével)				
•	Max.	terhelhetőség:	100	kg

Akár 
6 km/órás 
sebesség!

99.990 Ft
Ajánlatunk!

Egyénre szabott, intenzív masszázsterápia igazi 
segítség azoknak, 

akik görcsös, merev izmokkal küzdenek.
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

2év
garancia

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással. 44.990 Ft

Jav. fogy. ár: 49.990 Ft

“intense Gun” terápiás masszázspisztoly
GYVM36

Ajánlatunk!

shiatsu talpmasszírozó
GYVM38
Szuper ár! 

24.990 Ft
Jav.fogy.ár: 34.990 Ft 

Shiatsu masszázs

Kényeztető 
hőterápia

Univerzális 
használat

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!
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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,	mell	stb.)	
•	Bőrápoló	kozmetikumok	
	 hatékonyságának	növelése	

2év
garancia

2év
garancia

tOVábbi ajánlataink 

Mágneses	
karláncok

7.990 Ft
GYJ...

Új! 26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 29.990 Ft

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 25.990 Ft

Szuper ár!

„miniBiKe pro” szoBaKeréKpár 
GYVF17 

digitális 
kijelző!

Akár kézzel is 
hajtható!

•	Terápiás	célokra	javasolt
•	Idősek	számára	is	kényelmes
•	Lábbal	és	kézzel	hajtva	is	használható
•	Állítható	erősségi	fokozatok
•	Digitális	kijelző

4 szépségápoló funkció egy készülékben!
•	5	féle	kezelési	mód,	3	intenzitásfokozat
•	Mikrovibráció,	mélytisztítás,	kollagén	
	 stimuláció,	hideg-meleg	arcvasalás,	
	 EMS	kezelés	arcra,	stb.
•	LED	fotonterápia:	kék	és	piros	fénnyel
•	Akkumulátoros	kivitel

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft

aKtivitásmérő oKosóráK
Rosegold-pink: GYVoRP; silver-fekete: GYVoSB

“hot&cool” arcKezelő KészüléK 
ems teChnOlóGiáVal

GYVAK1

“3D” 
hátmasszírozó

29.990 Ft
GYVM39

Deluxe	
masszázsülés

74.990 Ft
GYVM24

Deluxe	
lábmasszírozó

49.990 Ft
GYVM28

Shiatsu	
masszírozó	

párna

14.990 Ft
GYVM29

Vitality	kézi-	
masszírozó

9.990 Ft
GYVMK3

Gimnasztikai	
labdák	

3.990 Ft-tól
GYVGL...

•	Aktivitásmérés
•	Pulzus-	és	vérnyomásmérés
•	Mérsékelt	vízállóság,	enyhe	védelem
•	Hívás-	és	beérkező	üzenet	kijelzés
•	Multisport	funkció:	
	 10	választható	sportmód
•	Alvásmonitorozás

Számos	további	
hasznos	funkcióval!

17.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 19.990Ft

•	Segít	enyhíteni	a	deréktájban	keletkező	nyomást
•	Huzata	levehető	és	mosható
•	Öves	kialakításának	köszönhetően	a	székhez	rögzíthető
•	Méret:	45	x	38	x	8	cm

memóriahaBos anatómiai ülőpárna       
GYVMF6Memory

by vivamax
plus

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

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

Memory
by vivamax

plus

memóriahaBos deluxe alvópárna
GYVMF8

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

SkinMax	
ultrahangos	

mélymasszázs	

26.990 Ft 
GYVUM4

Elektromos	
lábmelegítő

12.990 Ft
GYVH40

Elektromos	
melegítő	párna

9.990 Ft
 GYVH39 

Magyar nyelvű 
alkalmazással! 

dinamiKus ülőpárna
Ajánlatunk!

GYVBdF

  4.490 Ft

Memóriahabos	
alvópárna

6.990 Ft 
GYVMF9

SMR	henger

3.990 Ft
GYVF19
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tOVábbi ajánlataink 
Ultrahangos	

aroma	párologtató	
és	éjszakai	fény

9.990 Ft
GYVH35

Ultrahangos	
illóolaj	

párologtató

13.990 Ft
GYVH37V

Vivamax	
multifunkciós	
légtisztító

29.990 Ft
GYVLH

Páraszintmérő	
készülék

3.290 Ft
GYVPM

Vivamax	
illóolajok

1.390 Ft-tól
GYVI...

100% tisztaságú
illóolaj

•	Hideg	és	meleg	pára
•	Időzítő
•	Fertőtlenítő	funkció	UV-C	fénnyel
•	Beállítható	páraszint
•	Vízlágyító	kapszula	
•	Aromapárnák	(levendula	és	
	 eukaliptusz	-	opcionális)	
•	Éjszakai	fény	funkció
•	Párakibocsájtás:	
	 max.	400	ml/óra	
•	Ajánlott	helyiségméret:
	 max.	50	m2

ultrahanGos illóolaj pároloGtató 
és párásító

GYVH30

• Aromaterápia
•	Fény- és színterápia
•	Ezüst ionokkal a	baktériumok	ellen
•	Szabályozható	intenzitás
•	Párakibocsájtás:	max.	60	ml/óra
•	1L-es	víztartály
•	Salvus	gyógyvízzel	is	használható!

1 
  liter

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

Ajánlatunk!

salty-air “compact” 
ultrahanGos párásító 
GYVH47

17.990 Ft
Jav.fogy.ár: 19.990 Ft 

3in1

Használja 
•	vízzel hagyományos	hidegpárásításra	egészségmegőrző	céllal!
•	Salvus gyógypára képzésére	légúti	panaszok	esetén!
•	aromaterápiás célokra	illóolaj	hozzáadásával!
 

•	Amellett,	hogy	hagyományos	párásítóként	is	kiválóan	használható, 
	 forradalmian	 új	 kialakításának	 köszönhetően	 Salvus	 gyógypára 
		képzésére	is	alkalmas,	ami	rendkívül	jó	hatással	van	a	légúti	pana- 
	 szokra	(nyákoldó,	gyulladáscsökkentő,	légzéskönnyítő).
•	Speciális	 összetételű,	 antibakteriális	 hatású	 víztartálya	 és	 rozsda- 
	 mentes	acél	porlasztó	betétje	ellenáll	a	Salvus	gyógyvíz	és	 illóolaj 
		korrodáló	hatásának. További	hasznos	tartalmakért	keresse	fel	weboldalunkat!	

2év
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3in1

3in1

ha salvus GyóGyvizes párásítás, aKKor salty-air!

•	Salvus	gyógyvízzel	és	illóolajokkal	is	használható!
•	Korrózióálló	3,6	L-es	víztartály	és	
	 rozsdamentes	acél	porlasztó	betét
•	Párakibocsájtás:	max.	250	ml/óra	
•	Digitális	kijelző,	állítható	páraszint	
•	Időzítő	funkció	
•	Szabályozható	intenzitás	
•	Állítható	LED	világítás	7	féle	színnel

•	Távirányító
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	30	m2 
	 (hagyományos	párásítás	esetén)	
•	Antibakteriális	hatású	víztartály	
	 (SGS	tanúsítvány)

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 29.990Ft

GYVH48

salty-air “prémium” ultrahanGos párásító

100% tisztaságú
illóolaj

Mivel nyújt többet az egyedülálló Salty-Air ultrahangos párásító 
termékcsalád a hagyományos párásítókhoz képest?

Hatékony segítség számos légúti probléma esetén!

GYVH43
salty-air “classic” ultrahanGos párásító 

•	Salvus	gyógyvízzel	és	illóolajokkal	is	használható!
•	Korrózióálló	3,5	L-es	víztartály	és	
	 rozsdamentes	acél	porlasztó	betét
•	Párakibocsájtás:	max.	230	ml/óra	
•	Időzítő	funkció	
•	Szabályozható	intenzitás	
•	Állítható	LED	világítás	7	féle	színnel

•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	25	m2 
	 (hagyományos	párásítás	esetén)	
•	Antibakteriális	hatású	víztartály	
	 (SGS	tanúsítvány)

2év
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3in1

22.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

Salvus	
gyógyvíz	1,5L

990 Ft
GYSALV

Winix	Zero	
Compact	
légtisztító	

59.990 Ft
GYWzC

Winix	Zero	
légtisztító

79.990 Ft
GYWz

Winix multifunKciós párásító
GYWL500

7,5 
 liter

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 54.990 Ft



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.	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	ármegjelöléseknél	kisebb	betűvel	feltüntetett	javasolt	fogyasztói	árak	a	forgalmazó	kiskereskedelmi	weboldalán	(www.vivamax.hu)	használt,	akciós	
időszakon	kívüli	fogyasztói	árak	(egyben	a	viszonteladó	partnereink	számára	ajánlott	fogyasztói	árak	is),	melyektől	egyes	viszonteladók	eltérhetnek.	EP	logóval	jelölt	termékeink	elszá-
molhatók	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

teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
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•		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.	IV.	-	Jókai	Biocentrum	Kft.,	Árpád	út	77.,	30/426-6034
•	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.	segédeszköz	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
•	Csorna	-	Ortoprofil	West	Kft.,	Soproni	u.	64.,	(Margit	Kórház	E	épület),		20/369-2332	
•	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	Pál.	u.	2.,	(Kórház	I.em.),		30/506-7398
•	Kalocsa	-	OrtoProfil	Centrum-Szent	K.	KH,	Kossuth	L.u.34-36.,	78/461-150	
•	Kapuvár	-	Ortoprofil-West	Kft.,	(Kórház	Rendelőintézet),	Dr.	Lumniczer	S.	u.	10.,	30/681-9918

•	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	-	Revital	Gyógyászati	bolt,	Eötvös	tér	20/G,	93/310-579	
•	Nyergesújfalu	-	Gyógy.	segédeszköz	szü,	Kossuth	L.	u.	150.,	20/426-5870
•	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
•	Szentendre		-	BükkösMed	Egészségügyi	Szü.,	Vasúti	Villasor	14.,	26/309-223
•	Tapolca	-	Támaszpont	GYSE	Szaküzlet,	Deák	F.	u.	9.,	70/386-8721
•	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
•	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

nature&relax hanG- és 
dallamterápiás készülék

GYVFz2

nature&relax „compact” hanG- és 
dallamterápiás készülék 

GYVFz1

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

•	34	féle	hang	(ropogó	tábortűz,	tenger	
	 morajlása,	nyári	zápor,	madárcsicsergés,	stb.)
•	Állítható	hang-	és	fényerő
•	Időzíthető	(30,	60	vagy	90	perces)	működés
•	7	féle	színű	LED	fény,	ami	éjszakai	fényként	is	használható 
•	Memória	 funkció	 (megjegyzi	 az	 utolsó	 beállítást)
•	Akkumulátoros	kivitel	(max.	8	órás	folyamatos	működés)

2év
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Új!
Ventilátor	
hangok	

Természet-
hangok

Fehérzaj	
variációkkal

Lágy	
dallamok

Állítható	
hangerő

	Akkumulátoros	
kivitel

•	Kristálytiszta	hangzás,	magas	hangminőség
•	29	féle	hang	(ropogó	tábortűz,	tenger	
	 morajlása,	nyári	zápor,	madárcsicsergés,	stb.)
•	Állítható	hang-	és	fényerő
•	Időzíthető	(30,	60	vagy	90	perc)	működés
•	7	féle	színű	LED	fény,	ami	éjszakai	fényként	is	használható 
•	Memória	 funkció	 (megjegyzi	 az	 utolsó	 beállítást)
•	Akkumulátoros	kivitel	(max.	7	órás	folyamatos	működés)
•	Fülhallgatóval	is	használható

Új!

Kristálytiszta	
hangzás

Időzíthető

Fehérzaj	
variációkkal

Ventilátor	
hangok	

Természet-
hangok

Lágy	
dallamok

Állítható	
hangerő

	Akkumulátoros	
kivitel

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

További	hasznos	tartalmakért	
keresse	fel	weboldalunkat!	

2év
garancia



- Otthon az egészségben!
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ultrahanGos párásító 
készülék

antiBaKteriális szűrőBetéttel
GYVH200

ViVamax GYV19 felkarOs 
vérnyomásmérő

GYV19EP 

„intense Gun lite” 
masszázspisztOlY

GYVM37

3év
garancia

•	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

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Szuper ár!

2év
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29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 33.990 Ft

•	Extra	erős,	magas	frekvenciájú,	pre- 
	 cíziós	masszázs
•	Könnyen	hordozható,	könnyű,	kom- 
	 pakt	méret	
•	Vezeték	nélküli	használat	
•	4	db	cserélhető	masszázsfej	

•	2000	mAh-s	akkumulátor
•	Fordulatszám:	
	 1800-3200	RPM	(4	fokozat)
•	Vibrációs	amplitúdó:	6	mm

“zen spa” Wireless aromadiffúzoroK
Fekete: GYVH50B; fehér: GYVH50W        

•	„Waterless” technológia: illóolaj	párologtatás	víz	nélkül
•	Beépített akkumulátor:	egy	feltöltéssel	akár	26	órás	üzemidő
•	Fény- és színterápia:	kikapcsolható	vagy	tetszőlegesen	választható	9	féle	LED	fény		
•	Szabályozható intenzitás:	3	fokozatban,	igény	szerint	állítható	aroma	kibocsátás
•	Tartozék 15 ml-es aromatartó szettel:	két	plusz	üvegcse	az	illóolajok	áttöltéséhez
•	Párakibocsájtás:	max.	0,3	ml/óra

Vezeték nélküli kialakítás:	beépített	akkumulátor	
akár	26	órás	üzemidővel

„Waterless” technológia:	illóolaj	párologtatás	víz	nélkül

„EasyFill” technológia:	az	illóolajat	saját	üvegében	is	behelyezheti

Autóban is használható: pohártartóban	is	elfér

„EasyFill” 
technológia 
– egyszerűen az 

üvegre csavarható 
porlasztófejjel!

Vezeték nélküli kivitel!

Kompatibilis a legtöbb illóolaj üveggel:
gyors,	egyszerű	és	könnyű	használat!

19.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 25.990 Ft

Szuper ár!

Új!

2év
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Használja 100% 
tisztaságú illóolajjal!

•	Szabályozható	intenzitás
•	Cserélhető	vízszűrő	betét	antibakteri- 
	 ális	hatású	kerámiagolyókkal
•	Alacsony	vízszint	esetén	kikapcsol
•	Párakibocsájtás:	220	ml/óra
•	Víztartály	kapacitása:	2	L
•	Hatékonyság:	20	m2-es	helyiség	mé- 
	 retig	ajánljuk

+
Antibakteriális 
vízszűrő!

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Szuper ár!

2év
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