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Otthon az egészségben!

Februári ajánlataink!
Salty-Air „Classic” ultrahangos 

párásító
Kompresszoros inhalátor 

tároló dobozzal Infralámpa 150 W-os izzóval

Mágneses térdszorító turmalinnal

8. oldal

3. oldal 3. oldal2. oldal

7. oldal 4. oldal

8. oldal 2. oldal

5. oldal

Memóriahabos anatómiai 
ülőpárna

Vivamax GYV16 felkaros 
vérnyomásmérő

Elektromos melegítő lepedő Shiatsu univerzális masszírozó

T2 Kombinált TENS és EMS készülék

3in1

22.990 Ft

150W

11.990 Ft

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

7.990 Ft

23.990 Ft

14.990 Ft

12.490 Ft 8.990 Ft

ViVa Fit
by vivamax

Memory
by vivamax

plus

16.990 Ft

5.490 Ft
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•	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
•	Adapter:	opcionálisan	
	 vásárolható

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

3év
garancia

3év
garancia

3év
garancia

- Otthon az egészségben!

•	Klinikailag validált!
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Automatikus	kikapcsolás
•	Utolsó	3	mérés	átlagának	kiszámítása
•	WHO	skála	szerinti	eredményértékelés
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	99	memória	tárhely

Japán precizitás!

5év
garancia

•	Kiváló	ár-érték	arány
•	Extra	méretű	mandzsetta:	22-42	cm
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	2	x	120	memóriahely
•	WHO	skála	szerinti	értékelés
•	Energiaforrás:	4	db	AAA	elem
•	Adapterrel	is	használható	
	 (opcionálisan	vásárolható)

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

•	Könnyen	kezelhető	és	hordozható
•	WHO	skála	szerinti	eredményértékelés
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Szemléletes	LED	kijelző
•	Praktikus	tárolódobozzal
•	2	x	120	memóriahely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Energiaforrás:	2	db	
	 AAA	ceruzaelem 7.990 Ft

Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

•	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

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

Színterápia	szett	
(GYVST):	27.990 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.	

Ajánlatunk!
Infralámpa 
100W-os Izzóval
GYVIL100

8.990 Ft
Jav.fogy.ár: 9.990 Ft 

Időzítő
Intenzitás	kapcsoló

3év
garancia

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 54.990 Ft

Szuper ár!

Ne ébressze fel kicsi angyalkáját egy lázmérés miatt! 
•	Testhőmérséklet,	fürdővíz,	bébiétel	és	
	 szobahőmérséklet	mérésére
•	Kapcsolható	néma	üzemmód
•	Színekkel	jelzi	a	hőemelkedést	és	a	lázat	
•	32	adat	tárolására	alkalmas	memória

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

Szuper ár!
4 az

 

 1-ben

Testhőmérséklet	mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet	
méréshez

érintésmentes multifunKciós lázmérő 
GYV8 2 év garancia                      EP

VérOxigénszint mérő (pulzOximéter)
GYVVOM 2 év garancia                      EP

Infralámpa 150W-os Izzóval
GYVIL150 2 év garancia                    

ViVamax gYV19 felKarOs VérnYOmásmérő
GYV19 EP Egészségpénztári	termék!

ViVamax gYV16 felKarOs VérnYOmásmérő
GYV16 EP Egészségpénztári	termék!

ViValight pOlarizált fénYű lámpa 
GYVPL EP Egészségpénztári	termék!

ViVamax gYV20 csuKlós VérnYOmásmérő
GYV20 EP Egészségpénztári	termék!

citizen 304 felKarOs VérnYOmásmérő
GYCH304 EP Egészségpénztári	termék!

Praktikus tanácsok 
vérnyomásméréshez

Mindent a non-kontakt 
lázmérőkről

https://www.vivamax.hu/KISOKOS-Jo-tanacsok-es-tudnivalok-a-vernyomassal-kapcsolatban-b82.html
http://https://www.vivamax.hu/KISOKOS-Bemutatkoznak-a-non-kontakt-lazmerok-b84.html
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Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

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
•	40	intenzitásfokozat
•	Modulált	mód
•	4	db	5x5	cm-es	elektródatappancs,	melyek	
	 egyidejű	használatra	alkalmasak
•	Magasabb	impulzus	frekvencia:	2	Hz-120	Hz
•	Szemléletes	LCD	kijelző	

Akkumulátoros kivitel!

3év
garancia

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

3év
garancia

TovábbI mágneses-TurmalInos TermékeInk TovábbI ÍzüleTI szorÍTók
Bokaszorító

2.990 Ft
GYVFMB…

Derékszorító

7.790 Ft
GYVFMD...

Könyökszorító

3.490 Ft
GYVFMK…

Csuklószorító

2.590 Ft
GYVFMCS…

•	Intenzív	mágnesterápia	az	anatómiailag	 fontos	pontokon	13 
		darab,	1700	Gauss	erősségű	mágneskoronggal.
•	A	 turmalin	 az	 általa	 kibocsájtott	 távoli	 infrasugaraknak	 és 
		 negatív	 ionoknak	köszönhetően	erősítheti	a	mágneses	szorító 
		 ízületekre	gyakorolt	jótékony	hatását.	
•	Segítheti	a	sportsérülések	
	 utáni	regenerációt.	
•	Bőrbarát,	puha	szövésű,	
	 erős,	elasztikus	anyag.

13 db 
nagy 

energiájú 
mágnes

Patella 
könnyítés 

Bőrbarát, 
puha 

szövés

Távoli 
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Erős, 
elasztikus 

hatás

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

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

3.490 Ft/db
Jav. fogy. ár: 3.790 Ft

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

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

Kiszerelés:	175	ml

Ajánlatunk!
herbal freeze gél
GYEHF100
Kiszerelés: 100 ml

1.990 Ft
Jav.fogy.ár: 2.490 Ft 

19,9 Ft/ml 

5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

•	Optimális,	stabil	alátámasztást	nyújt	a	patellának.
•	Rugalmas	pántjai	által	könnyedén	méretre	igazítható.
•	A	pánt	két	oldalán	egy-egy	kb.	1800-2000	Gauss	erősségű 
		mágnes	található.
•	A	 turmalin	 az	 általa	 kibocsájtott	 távoli	 infrasugaraknak	 és 
		negatív	 ionoknak	köszönhetően	erősítheti	a	mágneses	pánt	 
	 térdízületekre	gyakorolt	jótékony	hatását.

3.490 Ft
Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

5.490 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

•	Dupla,	rugalmas	hevederek
•	Extra	tartás,	személyre	szabható	
	 szorítóerő
•	Hátsó	merevítőszálak
•	Hátsó	derékrészen	zseb	igény	
	 szerint	behelyezhető	hideg-meleg	
	 gélpárnának	(nem	tartozék)

11,4 Ft/ml

1.990 Ft
Jav. fogy. ár: 2.390 Ft

Bokaszorító Térdszorító

1.790 Ft
GYAH1501…

1.790 Ft
GYAH1902…

1.790 Ft
GYAH1600…

Derékszorító

7.990 Ft
GYVFDSZ … 

Könyökszorító

5.790 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

A	kép	illusztráció.

T3 kombInálT Tens és ems készülék
GYVTT3 EP Egészségpénztári	termék!

T2 kombInálT Tens és ems készülék
GYVTT2 EP Egészségpénztári	termék!

kInezIológIaI Tapasz
GYVKT... EP Egészségpénztári	termék!

Deluxe TarTásjavÍTó háTpánT 
GYVFTH EP Egészségpénztári	termék! ViVa Fit

by vivamax

sporT DerékszorÍTó merevÍTéssel és elaszTIkus 
pánTrenDszerrel

GYVFSD... EP Egészségpénztári	termék! ViVa Fit
by vivamax

mágneses TérDszorÍTó TurmalInnal
GYVFM... EP Egészségpénztári	termék! ViVa Fit

by vivamax

mágneses TérDpánT TurmalInnal
GYVFT EP Egészségpénztári	termék! ViVa Fit

by vivamax

lavenDer freeze gél IzomfájDalomra
GYELF175 LaVeNDeR fReeze

Mire jó a TENS 
terápia? 

https://www.vivamax.hu/TENS-keszulek-Fajdalomcsillapitas-gyogyszer-es-mellekhatasok-nelkul--b60.html
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A	masszázspisztoly	 extra	 erős,	magas	 frekvenciájú	 precíziós	
masszázzsal	aktiválja	az	izmokat,	serkenti	a	véráramot,	jelen- 
tősen	csökkentheti	az	izmok	regenerálódási	idejét	és	enyhíthet	
egyes	izompanaszokat.
•	Szuper	intenzív	masszázs
•	Vezeték	nélkül	használható
•	Hosszú,	akár	6	órás	üzemidő
•	Cserélhető	masszázsfejek

- Otthon az egészségben!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

44.990 Ft
Jav. fogy. ár: 49.990 Ft

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!
•	Shiatsu	masszázs	kényeztető	hőterápiával
•	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	

23.990 Ft
Jav. fogy. ár: 26.990 Ft

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még 
intenzívebb masszázsélményért!

Shiatsu nyakmasszázs:	széles	spektrumon	
állítható	nyakmasszázs	magasság.

Shiatsu hátmasszázs:	a	készülék	dupla	
görgősorral	rendelkezik.

Pontmasszázs funkció:	a	shiatsu	
masszázs	egy	ponton	megállítható.

Vibrációs masszázs:	intenzív	vibrációs
motorok	az	ülő	részen.

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

Ajánlatunk!
“3D” háTmasszÍrozó
GYVM39
Szuper ár! 

29.990 Ft
Jav.fogy.ár: 39.990 Ft 

Légpárnák: 
intenzív	masszázs	a	lábfejek	ellazítására

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

Forgó görgők: 
intenzív	forgómozgással	
stimulálják	a	talp	
akupunktúrás	pontjait

Ajánlatunk!
vITalITy lábmasszÍrozó
GYVM20
Szuper ár! 

34.990 Ft
Jav.fogy.ár: 44.990 Ft 

•	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.

Használja sétálásra vagy akár kocogásra!
•	 Állítható	sebesség:	1-6	km/óra	között
•	 LED	kijelző:	sebesség,	idő	és	elégetett	kalória	
•	 Távirányítóval	kényelmesen	irányítható
•	 2	csavar	eltávolítása	után	könnyedén	
	 lehajtható	kapaszkodó	(le	is	szerelhető)
•	 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

Akár 
6 km/órás 
sebesség!49.990 Ft

Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

99.990 Ft
Ajánlatunk!

•	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
•	Memória	funkció	(megjegyzi	az	utolsó	beállítást)
•	Akkumulátoros	kivitel
•	Fülhallgatóval	is	használható

•	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)

79.990 Ft
Jav. fogy. ár: 99.990 Ft

Szuper ár!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

  Tanuláshoz,  relaxáláshoz,    alváshoz!

„naTure&relax” hang- és DallamTerápIás készülék
GYVFZ2 2 év garancia                   

„naTure&relax CompaCT”  
hang- és DallamTerápIás készülék

GYVFZ1 2 év garancia                   

“InTense gun” TerápIás masszázspIszToly
GYVM36 2 év garancia                   

shIaTsu unIverzálIs masszÍrozó
GYVM23 2 év garancia                   

Deluxe masszázsülés állÍThaTó nyakmasszázzsal
GYVM24 2 év garancia                   

Deluxe lábmasszÍrozó
GYVM28 2 év garancia                   

slIm Crazy fIT „basIC” vIbráCIós Tréner
GYVF21

moTorIzálT séTálópaD kapaszkoDóval
GYVSP

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Kinek ajánlott a 
vibrációs tréning? 

Mi a fehér zaj? 

https://www.vivamax.hu/Vibracios-trening-a-trendi-gepes-edzes-vajon-nekem-valo-e--b67.html
https://www.vivamax.hu/Igy-varazsolja-jobba-az-eletunket-a-feherzaj--b115.html
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Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

•	5	program:	
	 Ultrahangos	mélymasszázs
	 Extra	hatékonyságú	mélytisztítás
	 Intenzív	hidratálás	és	hatóanyag	bevitel
	 Fényterápiás	bőrmegújítás
	 Nyugtató	arcmasszázs	vibrációs	rezgéssel
•	Fényterápia	4	színnel	a	sejtaktivitás	stimulálására
•	3	intenzitásfokozat	minden	kezelési	módban
•	Vibrációs	frekvencia:	3	MHz
•	Akkumulátoros	kivitel	(800	mAh)

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

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 29.990 Ft

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

•	Térdharisnyák:	2.290 Ft-tól
•	Harisnyák:	3.490 Ft-tól
•	Combfixek:	4.490 Ft-tól
•	Mikroszálas	modellek: 3.290 Ft-tól

Több féle színben, típusban, vastagságban 
és méretben!

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990 Ft

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

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

pumpával! 4.490 Ft/db-tól

Az optimális ülőtartásért!
•	A	levegővel	telt	párna	tehermentesíti	a	gerincet
•	Elősegíti	a	helyes	testtartást
•	Erősíti	a	hát-	és	hasizmokat
•	Ülésre	és	tornagyakorlatokhoz	
	 is	használható 3.990 Ft

Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

Szuper ár!

•	A	több	száz	tüskével	rendelkező	szivacsos	matrac	és	párna 
		 stimulálja	a	test	akupunktúrás	pontjait.
•	Az	akupunktúrás	pontok	stimulálása	javítja	a	szervezet	vérke- 
	 ringését,	csökkenti	az	izomfeszülést,	növeli	az	endorfintermelést.
•	Matrac	méret:	68x42x2,5	cm
•	Párna	méret:	39x15x10	cm

•	Tökéletes	illeszkedés:	extra	betét	az	orrnál	és		csattal	állítható 
		 rugalmas	pánt
•	Nem	zavarja	a	szempillát,	nem	nyomja	a	szemet	és	védi	a 
		 sminket
•	Bőrbarát	anyag	és	puha	memóriahab

Ajánlatunk!
TerápIás felfújhaTó 
nyakpárna
GYVFNYT

5.990 Ft
Jav.fogy.ár: 6.490 Ft 

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

•	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

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

Ajánlatunk!
ulTrahangos mélymasszázs 
készülék
GYVUM3
Szuper ár! 

19.990 Ft
Jav.fogy.ár: 25.990 Ft 

Ajánlatunk!
akupresszúrás párna 
GYVAP

3.990 Ft
Jav.fogy.ár: 4.490 Ft Talpmasszírozásra 

is kiváló!

akupresszúrás maTraC és párna 
GYVAMP

3D szemmaszk memórIahabbal
GYVSZM

gImnaszTIkaI labDák
GYVGL45-től

dinamiKus ülőpárna
GYVBDF

memóriahabOs anatómiai ülőpárna       
GYVMF6 Memory

by vivamax
plus

memórIahabos anaTómIaI alvópárna       
GYVMF4 Memory

by vivamax
plus

„hOt&cOOl” arcKezelő KészüléK 
ems TeChnológIával

GYVAK1 2 év garancia                   

„skIn max” ulTrahangos mélymasszázs készülék 
fényTerápIával

GYVUM4 2 év garancia                   

kompresszIós harIsnyák
GYEK... EP Egészségpénztári	termék!

3.490 Ft
Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

légpárnás vénamasszÍrozó készülék
GYVTVM 2 év garancia                   

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 29.990 Ft

Ajánlatunk!
kozmeTIkaI Tükör
GYVKZT
Szuper ár! 

4.990 Ft

Ultrahanggal 
a szép bőrért

https://www.vivamax.hu/Az-ultrahang-alkalmazasanak-spektrumai-gyogyaszat-arc-es-testkezelesek-b71.html
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•	Hideg	és	meleg	pára
•	Időzítő
•	Fertőtlenítő	funkció	UV-C	fénnyel
•	Beállítható	páraszint
•	Vízlágyító	kapszula	
•	Aromapárnák	(levendula	és	eukaliptusz	
	 -	opcionálisan	vásárolható)	
•	Éjszakai	fény	funkció
•	Párakibocsájtás:	max.	400	ml/óra	
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	50	m2

7,5 
 liter

- Otthon az egészségben!

•	Szabályozható	intenzitás
•	Cserélhető	vízszűrő	betét	antibakteriális	
	 hatású	kerámiagolyókkal
•	Párakibocsájtás:	220	ml/óra
•	Víztartály	kapacitása:	2	L
•	Ajánlott	helyiségméret:	max.	20	m2

+
Antibakteriális 
vízszűrő!

További szűrőbetét 
(GYVLHSZ):	5.990 Ft

• HEPA és aktívszén szűrő:	nagy	hatékonysággal	szűri	ki	a 
		 legfinomabb	méretű	–	3		µm	nagyságú		–	szennyező	anyagokat, 
		 baktériumokat,	pollent,	port,	allergéneket.
• Negatív ion kibocsájtás:	a	negatív	ionok	semlegesíthetik	a 
		 mikroszennyeződéseket.	
• Aromaterápia:	 a	 beépített	 illóolaj	 párologtató	 modulnak 
		 köszönhetően	mindig	a	hangulatához	illő	illatot	választhatja.
•	 Szabályozható	intenzitás	
•	 Ajánlott	helyiségméret:	max.	20	m2

•	Magasság:	28	cm

•	Négyszintű	levegőtisztítás
•	Levegőszennyezettség	érzékelő
•	Vizuális	levegőminőség	kijelző
•	Szűrőbetét	szettel:	4	db	szén	szűrőlap	és	1	db	TrueHEPA	szűrő

Mosható	anyagú	előszűrő

Aktív	szénszűrő	(AOC)

True	HEPA	szűrő 

Plasmawave®	technológia
84.990 Ft
Jav. fogy. ár: 99.990 Ft

13.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

Ajánlatunk!
WInIx zero pro
GYWZP

119.990 Ft
Jav.fogy.ár: 129.990 Ft 

24.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990 Ft

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Szuper ár!

27.490 Ft
Jav. fogy. ár: 54.990 Ft

Szuper ár!

1 
  liter

•	 „Waterless”	technológia:	víz nélküli használat 
•	 Kényelmes	használat:	porlasztás közvetlenül az illóolaj saját üvegéből
	 Tartozék	2	db	15	ml-es	aromatartó	üveg	az	illóolajok	áttöltéséhez	
•	 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	kibocsájtás	
•	Hordozható,	akár	autóban	is	használható	

„EasyFill” 
technológia 
– egyszerűen az 

üvegre csavarható 
porlasztófejjel!

19.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 25.990 Ft

Szuper ár!

Vezeték nélküli kivitel!

15.990 Ft
Jav. fogy. ár: 17.990 Ft

 
Indiai	citromfű	

1.690 Ft

 
Teafa	

1.690 Ft

 
Édes	narancs	

1.390 Ft

 
Eukaliptusz	

1.490 Ft

 
Borsmenta	

1.690 Ft

 
Citrom	

1.590 Ft

 
Levendula	
1.690 Ft

 
Erdei	fenyő	

1.690 Ft

100%-Os tisztaságú ViVamax illóOlajOK (10 ml)

Teljes	választékot	keresse	az	üzletekben!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

•	Fény- és színterápia: 14	féle	színárnyalat
•	Víztartály kapacitás: 300	ml	(akár	8	órás	folyamatos	működés)
•	 Időzíthető működési idő:	1,	3	vagy	6	óra
•	Három	fokozatban	szabályozható	párakibocsájtás
•	Párakibocsájtás:	max.	45	ml/óra
•	Csendes működés: 
	 akár	éjszaka	is	használható

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

Ajánlatunk!
fertőtlenítő KészüléK 
uv fénnyel
GYVUV2
Szuper ár! 

4.990 Ft
AJáNDéK 

szűrőbetét szettel!AJáNDéK 
szűrőbetét szettel!

„zen spa” WIreless aromaDIffúzorok
GYVH50B; GYVH50W        2 év garancia                   

ulTrahangos Illóolaj párologTaTó és párásÍTó
GYVH30

ulTrahangos Illóolaj párologTaTók
GYVH37; GYVH37V 2 év garancia                   

WInIx mulTIfunkCIós párásÍTó
GYWL500 2 év garancia                   

iOnOs légtisztító pOllenszűrőVel
GYVLH 2 év garancia                   

ulTrahangos párásÍTó készülék
GYVH200 2 év garancia                   

WInIx zero légTIszTÍTó
GYWZ 2 év garancia                   
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A termékeket keresse az itt felsorolt üzletekben! Vivamax	információs	szám:	06-1/889-9080,	weboldal: www.vivamax.hu

Az	ármegjelöléseknél	a	kisebb	betűvel	feltüntetett	„javasolt fogyasztói árak” a	forgalmazó/importőr	kiskereskedelmi	weboldalán	(www.vivamax.hu)	használt	fogyasztói	árak	(egyben	a	viszonteladó	partnerek	számára	ajánlott	fogyasztói	árak	
is),	melyektől	egyes	viszonteladók	eltérhetnek.
Az	újságban	szereplő	„aktuális fogyasztói áraink” a	címoldalon	megjelölt	 időpontig,	 illetve	a	készlet	erejéig	érvényesek!	Amennyiben	egy,	a	kiadványban	szereplő	termék	rajtunk	kívülálló	okok	miatt	(pl.	szállítási	nehézségek)	nem	áll	
rendelkezésre	a	kampány	kezdetére,	az	adott	ajánlat	lejáratát	(maximum	a	csúszás	idejével)	igény	esetén	meghosszabbítjuk!	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!	Amennyiben	viszonteladóink	üzletében	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	listáját	megtekintheti	a	www.vivamax.hu	weboldalon!
partner webáruházak

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

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

•	Baja	-	OrtoProfil-Alföld	Kft	.,	Rókus	u.10.,	(Kórház	főbejárata	mellett),	79/320-109
•	Balassagyarmat	-	Rehab-Észak	Kft.,	Rákóczi	fej.	u.	125-127	(Kórház	terület),	30/681-1504
•	Berettyóújfalu	-	Szi-Med	Gyógyászati	Szü.,	Orbán	B.	tér	7.,	30/648-4375
•	Bp.	IV.	-	Jókai	Biocentrum	Kft.,	Árpád	út	77.,	30/426-6034
•	Bp.	XII.	-	Lajta-Medical	Kft.,	Kék	Golyó	u.	15/A,	20/614-0444
•	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
•	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	Pál.	u.	2.,	(Kórház	I.em.),		30/506-7398
•	Keszthely	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Ady	Endre	u.	2.,	83/311-060/1105	
•	Kiskunhalas	-	Prima-Protetika,	Dr.	Monszpart	u.	1.	(a	kórháznál)	20/939-0026

•	Kistelek	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Kossuth	u.	19.	(SZTK),	20/344-2141
•	Lajosmizse	-	Prima-Prot./Gyógy.Szü.,	Dózsa	Gy.	út	104-106.	(Egészségházban)	20/222-1205
•	Mohács	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Szepessy	tér	7.,	(Kórház	területén),	20/253-8913
•	Mosonmagyaróvár	-	Lajta-Medical	Kft.,	Csaba	u.	5.,	20/926-4777
•	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
•	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
•	Tiszakécske	-		Prima-Protetika/Gyógy.	Szü.,	Szolnoki	út	3.	(Egészségügyi	Központban),	20/939-0021
•	Tiszaújváros	-	Harmónia	Gyógy.	kp.,	Szent	I.	út	24.,	49/611-887	és	20/571-0119
•		Vác	-	Támasz	Rehab	Kft.	,	Zichy	Hippolit	u.	3.,	27/313-599
•	Veszprém	-	Medigor	Gy.	Szü.,	Bezerédi	u.	2.,	88/412-186

partnerüzletek

Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

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

12.490 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

•	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

12.490 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

•	Szabályozható	hőmérséklet	(3	fokozat)
•	Automatikus	kikapcsolás:	90	perc	után
•	Kivehető,	mosható	belső	huzat	 	
•	Túlmelegedés	elleni	védelem
•	Távirányító	háttér	világítással
•	Méret:	30	x	30	x	24	cm
•	Teljesítmény:	100	W 13.990 Ft

Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

Hideg napokon hasznos segítőtárs!        
•	 USB	kábel	segítségével	áramforráshoz	
	 csatlakoztatható,	így	működésbe	lép	a	fűtőszál
•	 Csatlakozást	követően	3	perc	alatt	
	 melegszik	fel	teljesen
•	Méretre	vágható:	35-től	44-es	méretig
•	 Kiszerelés:	1	pár	(2	db)

Új!

Ajánlatunk!
gYapjú Vesemelegítő
GYMV

3.990 Ft

4.990 Ft

fűthető talpbetét usb csatlaKOzóVal 
GYEMT

eleKtrOmOs melegítő párna
GYVH39 2 év garancia                   

eleKtrOmOs lábmelegítő 
GYVH40 2 év garancia                   

eleKtrOmOs melegítő lepedő
GYVH42 2 év garancia                   



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	 panaszokra	 (nyákoldó,	 gyulladáscsökkentő,	 
	 légzéskönnyítő).
•	Speciális	 összetételű,	 antibakteriális	 hatású	 víztartálya	 és	 rozsdamentes 
	 acél	porlasztó	betétje	ellenáll	a	Salvus	gyógyvíz	és	illóolaj	korrodáló	hatásának.

További	hasznos	tartalmakért	keresse	fel	weboldalunkat!	

3in1

salvus gyógyköD

100% tisztaságú
illóolaj

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

Hatékony segítség számos légúti probléma esetén!
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- Otthon az egészségben!

Ajánlatunk!
salTy-aIr “CompaCT” 
ulTrahangos párásÍTó 
GYVH47

17.990 Ft
Jav.fogy.ár: 19.990 Ft 

3in1

•	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)

•	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)

3in1
Ajánlatunk!
salvus gyógyvÍz 1,5l
GYSALV
Szuper ár! 
990 Ft

Jav.fogy.ár: 1.090 Ft 

3in1

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 29.990 Ft

22.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

salTy-aIr „prémIum” ulTrahangos párásÍTó
GYVH48 2 év garancia                   

salTy-aIr „ClassIC” ulTrahangos párásÍTó 
GYVH43 2 év garancia                   

Mi történik a gyógyklíma hatására? 
A	sós	pára	belégzése	a	 fokozott	 váladékképződéssel	 járó	betegségek	esetében	a letapadt, 
szívós váladékot fellazítja, és könnyebbé teszi annak kiürülését. Továbbá	 az	 arra	
érzékenyeknél	szinte	az	első	naptól	csökkennek	az	allergiás	 tünetek.	Fontos	előnye,	hogy	
használata	során	nem	lép	fel	nyálkahártyaégés	és	egyéb	irritáció	sem!

Kinek lehet előnyös?
Kifejezetten	ajánlott	pl.	kisgyermekek	számára,	akik	idegenkednek	az	inhalátorok	használatától.	
A	gyógyköd	előállításával	egyszerűen	kiváltható	az	inhalátor,	miközben	közös	családi	élmény	
varázsolható	a	gyógyulásból!

Hogyan állítsuk elő a Salvus gyógyklímát?
A	Salvus	gyógyvizet	hígítás	nélkül	öntsük	a	Salty-Air	párásítóba,	amit	egy	zárt	helyiségben,	
a	 kezelés	megkezdése	 előtt	 kb.	 10	 perccel	 kezdjük	működtetni	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	
helyiség	páraszintje	 elérje	 a	 70-80%-ot.	 (Ez	normál	 körülmények	 között	 50%	körül	 lenne.) 
A	kezelés	során	ezt	a	gyógyködöt	lélegezzük	be	15-20	percen	keresztül,	amely	kíméletesen,	
mégis	hatékonyan	fejti	ki	a	hatását,	terápia	vagy	megelőzés	céljából.	A	terápia	alkalmazására	
leginkább	 a	 fürdőszobát	 ajánljuk,	 mert	 ebben	 a	 kisebb	 légtérben	 gyorsabban	 képződik	
gyógyköd,	valamint	az	ásványi	anyagok	esetleges	kicsapódása	miatt	a	bútorokban	sem	esik	kár.

További	tippek	és	tanácsok	a	gyógyklíma	előállításához:	

Ha Salvus gyógyvizes párásítás, akkor Salty-Air!

Mi az a Salvus gyógyköd? Miért hatásos? 
Bükkszéki	 Salvus	 gyógyvízből,	 arra	 alkalmas	 hideg	 párásító	 segítségével	 előállított,	magas páratartalmú gyógyköd a Salvus 
gyógyklíma.	Ez	az	intenzív,	hidegpárás	közeg	a	Salvus	gyógyvíz	minden	jótékony	elemét	magába	foglalja	a	kationoktól	(nátrium,	
kálium,	magnézium,	lítium)	az	anionokig	(klorid,	bromid,	jodid,	fluorid,	hidrogén-karbonát),	ezáltal	egy	magas	oldott	ásványisó	tartalmú	
elegyet	képez,	amely	hatékonyan	veszi	fel	a	harcot	a	felső	légúti	megbetegedésekkel.	

www.vivamax.hu/blog

https://www.vivamax.hu/tag/Salvus-b36.html
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Teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

16.990 Ft
Jav. fogy. ár: 18.990 Ft

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.490 Ft

•	Extra	csendes	működés
•	Könnyű	(kb.	88	g),	hordozható	kivitel
•	Szabályozható	porlasztási	intenzitás
•	Átlagos	szemcseméret:	2,5	µm
•	Porlasztási	kapacitás:	kb.	0,3	ml/perc
•	Beépített	akkumulátor
Alaptartozékok: 
•	szájcsutora	
•	1	db	felnőttmaszk	
•	1	db	gyermekmaszk	 22.990 Ft

Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

•	A	nagy	teljesítményű	kompresszor	apró	szemcsékké	porlasztja	 
	 a	folyékony	gyógyszert.	
•	Biztonságos	használat	minden	korosztálynak!	
•	Gyors	és	hatékony	kezelési	mód
Termékjellemzők:
•	Zajszint:			<	58	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	kb.	18	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret:	3	µm
•	Praktikus	tárolódobozzal	a	
	 higiénikus	tároláshoz

•	Antisztatikus	inhaláló	chamber	aeroszolos	
	 gyógyszer	belégzésének	megkönnyítésére
•	Tartozék:	kisgyermekek	számára	használható	maszk
•	Elősegíti	a	megfelelő	gyógyszeradag	maximális	
	 belégzését
•	Tartálykapacitás:	175	ml

Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt! 
•	Zajszint:	<57	dB
•	Porlasztási	kapacitás:	kb.	18	ml/perc
•	Átlagos	szemcseméret:	3	μm
•	Salvus	gyógyvízzel	is	használható
Tartozékok: 
•	gyógyszeradagoló	
•	felnőttmaszk	
•	gyermekmaszk	
•	szájcsutora	
•	orrszonda	
•	tartalék	szűrő	(5	db)

horDozhaTó mesh InhaláTor 
GYV23 2 év garancia                      EP

kompresszoros InhaláTor
GYV24 2 év garancia                      EP

kompresszoros InhaláTor - kuTya
GYV25 2 év garancia                      EP

vIvahaler InhaláCIós segéDeszköz
GYVVH EP Egészségpénztári	termék!

18.990 Ft
Ajánlatunk!

Inhalálás Salvus 
gyógyvízzel

Segítsd a légutak gyógyulását és előzd meg a betegségek kialakulását! 
Miért használjunk inhalátort és melyiket? 
Az	inhalátorok	nagyszerű	eszközök	a	légúti	megbetegedések	kezelésére,	hiszen	alkalmazásukkal	a	gyógyszereket	közvetlen	lehet	a 
légutakba,	illetve	a	tüdőbe	juttatni.	A	gyógyszerek	így	hosszabb	ideig	és	célzottan	tudják	a	hatásukat	kifejteni,	miközben	nem	terhelik	
meg	a	beteg	gyomrát	és	bélrendszerét.	Ráadásul	a	célzott,	 lokális	alkalmazás	miatt	egyes	gyógyszerekből	sokkal	kisebb	dózis	 is	
elegendő	lehet.

Az inhalátoroknak 3 fő típusát különböztethetjük meg: 
1. Kompresszoros inhalátorok:	a	gyógyszeroldatot	a	kompresszor	segítségével	előállított	sűrített	levegő	járja	át	és	így	nagyon	kis	
méretű	aeroszol	részecskékké	alakítja	azt.	A	kompresszor	működése	jellegéből	adódóan	hangosnak	ítélhető,	ezért	kisebb	gyerekek	
gyakran	 tartanak	 tőle	 és	 idegenkednek	 a	 kezeléstől.	Ugyanakkor	 ez	 egy	megbízható	 technika	 és	 egyes	 készülékek	 esetében	 a	
gyógyszerrészecskék	nagysága	is	tetszőlegesen	állítható.
2. Ultrahangos inhalátorok:	működésük	egy	piezoelektromos	elemen	alapul,	ami	nagy	frekvenciás	vibrációra	képes.	Az	 intenzív	
vibráció	hatására	a	gyógyszertartályban	lévő	folyadék	apró	részecskékre	esik	szét.
3. MESH inhalátorok:	vibráció	segítségével	a	folyadék	átpréselődik	egy	nagyon	vékony	és	apró	lukakkal	rendelkező	membránon.	
Tulajdonképpen	elmondhatjuk,	hogy	ez	a	legfejlettebb	inhalátor	technológia	és	a	MESH	inhalátorok	alkalmazása	a	legkényelmesebb,	
hiszen	ezek	hordozhatók	és	rendkívül	csöndesek.	Ráadásul	a	kisebb	méretű	részecskék	a	légutak	alsóbb	szakaszaiba	is	eljutnak,	így	
nem	csak	a	felső	légúti	megbetegedések	kezelésére	alkalmasak.	

salvus gyógyvIzes Inhalálás

vIDám, állaTfIgurás kompresszoros InhaláTorok horDozhaTó, szInTe hangTalan mesh InhaláTorok

További	hasznos	tanácsok	inhaláláshoz: www.vivamax.hu/blog

https://www.vivamax.hu/Kompresszoros-es-MESH-inhalatorok-Salvus-viz-parologtatasara-is--b104.html
https://www.vivamax.hu/tag/Inhalalas-b52.html

