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Új!
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Új!

Új!

2.490 Ft

9.990 Ft

4.990 Ft

Bevezető ár!

Bevezető, 
szuper ár!

Bevezető, 
szuper ár!

Jav. fogy. ár: 2.990 Ft

5év
   garanciával!

Citizen 514 felKaros Vérnyomásmérő

11.490 Ft
Szuper ár!

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

3. oldal

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

1.990 Ft-tól

Bevezető, 
szuper ár!

Veera kompressziós térdharisnyák
nyitott lábfejjel
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- Otthon az egészségben!®

EP
Egészségpénztári 

termék!

GYCH514EP Egészségpénztári termék! GYCH304EP Egészségpénztári termék!

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

Japán precizitás!

5év
   garanciával!

Citizen gYCH514 felkArOS 
Vérnyomásmérő

Citizen 304 felkArOS 
Vérnyomásmérő

Citizen 453AC felkArOS 
Vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYCH-453AC

12.990 Ft helyett
  11.990 Ft

EP 

DiaVUe VérCUKorszintmérő 
AkCiÓS CSOMAg

GYVHDA2EP Egészségpénztári termék!

Japán precizitás!
• Klinikailag	validált!
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Dátum- és időkijelzés
• 99 memória tárhely
• Energiaforrás: 4 db 
 AA ceruzaelem

+
2 doboz (100 db) tesztcsík vásárlásakor 

ajándéK	vércuKorszintmérőt	adunK!
*A csomag javasolt (nem akciós) fogyasztói áron számított összértéke.

mozgásszervi	fájdalmak	hatékony	csillapítása	
mellékhatások	nélkül!

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

11.990 Ft
13.490 Ft helyett

nyak
váll

könyök

derék

comb

térd

vádli

digitáliS izOM- éS idegStiMulálÓ 
kéSzülék

GYvtt1	EP Egészségpénztári termék!

7.980 Ft
Szett értéke: 19.970 Ft*

Szuper ár!

• Minimális mennyiségű vérminta (0,7 μl) is elegendő
• Átlagszámítás: 7, 14, 21, 28, 60, 90 napra
• Mérési tartomány: 1,1 - 33,3 mmol/L
• 450 memóriahely
• Tesztcsík kioldó funkció
• Keton figyelmeztetés
• AST mérési lehetőség
A csomag további tartalma:
Hordtáska, ujjbegyszúró, steril
sapka az AST mérések-
hez, 10 db lándzsa 

-60%

DiaVUe VérCUKormérő
GYVHD1EP Egészségpénztári termék!

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

3év
   garanciával!
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Szuper ár!

Szuper ár!



Egészségmegőrzésházi diagnosztika
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ViVamax színes Kijelzős felKaros 
Vérnyomásmérő ajándék adapterrel!

ViVAMAx felkArOS 
Vérnyomásmérő

• Mért eredmények értékelése 3 színnel 
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Nagyméretű kijelző
• 2x120 memória tárhely
• Dátum- és időkijelzés
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
             3év

   garanciával!

* A csomag javasolt (nem akciós) fogyasztói áron számított összértéke.

A kép illusztráció!
AJÁNDÉK 

2.490 ft értékű 
adapterrel!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.480 Ft*

Szuper ár!

+

GYV9AEP Egészségpénztári termék!GYV14EP Egészségpénztári termék!

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

Hálózati adapter (GYV14AC):  2.490	FtA kép illusztráció!

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

ViVAMAx kOMpreSSzOrOS inHAlátOr
GYV15EP Egészségpénztári termék!

kOMpreSSzOrOS inHAlátOr
Ajánlatunk!

GYV13 EP  
 13.990 Ft helyett
  11.990 Ft

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

A nagy teljesítményű kompresszor a folyékony gyógy- 
szert vagy sóoldatot apró szemcsékké porlasztja, majd 
sűrített levegő segítségével a tartozék arcmaszkon vagy 
az orrszondán keresztül juttatja a légutakba. 
• Biztonságos használat minden korosztály számára!
• Gyors és hatékony kezelési mód
Termékjellemzők:
• Zajszint:   < 58 dB
• Porlasztási kapacitás:  ≥0.25 ml / perc
• Átlagos szemcseméret: 3 µm

ajándék	hordozótáskával!
Testhőmérséklet 
mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet 
méréshez

érintés	nélküli	
mérés!

2év
   garanciával!

4 az

 

 1-ben

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

ne	ébressze	fel	kicsi	angyalkáját	egy	lázmérés	miatt! 

• Testhőmérséklet, fürdővíz, bébiétel 
 és szobahőmérséklet mérésére
• Kapcsolható néma üzemmód
• Külön hangjelzés a túlságosan magas 
 hőmérséklet jelzésére (38°C felett)
• 32 adat tárolására alkalmas memória

Digitális lázmérő
GYvLt15sEP Egészségpénztári termék!

érintésmentes mUltifUnKCiós lázmérő 
GYV8EP Egészségpénztári termék!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Bevezető, szuper ár!

2év
   garanciával!

3év
   garanciával!

490 Ft
890 Ft helyett

Szuper ár!

teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu
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Új!
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a	láb	keringési	rendellenességeinek	kezelésére!
termékjellemzők:
• A teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
• A lábszár és comb mandzsetták külön is használhatóak
• 9 kezelési mód
• Méretre igazítható, tépőzáras mandzsetták
• Hálózatról és elemmel is működtethető
javallatok:
• Használható visszeres láb kezelésére 
• Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
• Csökkentheti a nehézláb érzést és 
 a lábduzzanatot
• Ajánlott narancsbőr kezelésre, 
 karcsúsító, feszesítő hatású

• Orvostechnikai eszköz
• Anatómiailag fejlesztett kötési tech- 
 nika
• Megerősített sarok- és lábujjrész
• Precíz kompressziós zónák
• Kompressziós erősség: 13-17 Hgmm
• Két színben: fekete és ekrü
• Három méretben

2.690 Ft

27.990 Ft

Jav. fogy. ár: 2.990 Ft

Jav. fogy. ár: 32.990 Ft

Szuper ár!

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

6 M-CY

VeerA kOMpreSSziÓS 
zOkni

GYEKu...	EP 

VeerA kOMpreSSziÓS HAriSnYák ezüSt iOnOkkAl
Esztétikum és egészségmegőrzés!

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

MINŐSÉG
Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt 
mintájú kötési technika, mely garancia 
a tartósságra és az intenzív kompresszió 
legalább 6 hónapos megőrzésére.

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

FRISSESSÉG
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia 
a hosszantartó frissesség és higiénia 
érdekében!

TARTÓSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel 
a szem.

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

Mik azok a Veera kompressziós termékek?
A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban  
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.  
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot  
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irányuló, fokozatos kompresszió egész nap  
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású anyagból készültek, melyeket  
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
• lábfájás és lábduzzadás esetén,
• az első érelváltozások megjelenésekor,
• ha genetikai hajlama van a visszerességre,
• keringési elégtelenségben szenvedőknek.

Ismerje meg Veera kompressziós termék választékunkat:   
térdharisnyák, zoknik, combfixek,  

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

Teljes termékválasztékunkat keresse a Vivamax szaküzletekben, valamint a www.vivamax.hu oldalon!

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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Kompresszió
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!

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.
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A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
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szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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FRissEsség
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia a 
hosszantartó frissesség és higiénia érdekében!

TARTÓssÁg
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel a szem.

A nyitott lábfejjel rendelkező kompressziós termékek előnyei:
• a melegben jobban szellőzik a láb
• a lábujjak szabadabban mozoghatnak
• kényelmes viselet azoknak, akiknek elváltozás van a lábujjain
 (bütyök, kinövés, sérült köröm, diabéteszes láb)
• nyitott orrú cipőben, szandállal is viselhető

ÚJDONSÁG! 
Térdfix és 

combfix nyitott
lábfejjel!

A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére 
szolgálnak.
A fokozatos kompressziójú térdharisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot és a nehéz láb érzést. Klinikailag 
tesztelt, tartós, finom tapintású, magas pamuttartalmú anyagból készültek, melyeket a silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.
Esztétikum és egészségmegőrzés minden korosztály számára!
Ajánlott mozgásszegény életmód, tartós ülő vagy állómunka esetén, utazáskor, illetve visszérre való hajlammal rendelkezőknek. 

Miért érdemes Veera terméket választani?

Orvostechnikai eszköz. Klinikailag 
tesztelt, kalibrált kompresszió.

VénAMASSzírOzÓ kéSzülék légpárnákkAl
GYvtvm
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a kompresszió helyes elosztását.
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6 
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1.490 Ft-tól 1.990 Ft-tól 2.990 Ft-tól 4.990 Ft-tól 1.990 Ft-tól

Térdharisnya Combfix HarisnyaTérdharisnya
nyitott lábfejjel

Combfix
nyitott lábfejjel

40 DeN
70 DeN
140 DeN

Új!

Egészségpénztárra 
elszámolható!

- Otthon az egészségben!®

18-25 % 
kedvezménnyel!

Új!

Új!

Új!
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részletes termékinformációk: www.vivamax.hu
ViVAfit bütYökkOrrigálÓ eSzközök 

széles	választékban	minden	bütyökproblémára!
 • Nappali és éjszakai használatra is
 • Korrigáló, védő és megelőző típusok
 • Kiváló minőségű alapanyagok 
  felhasználásával készültek
        

napi	pár	perc	kényeztető	masszázs	Önnek	is	jár!
• Akupunktúrás pontok stimulálása
• 2x33 db rugós masszírozófej, 2x6 db mágneses masszí- 
 rozófej
• Csúszásmentes, rugalmas talp
• A lábfej méretére igazítható a tépőzáras pántok segít- 
 ségével
• Méretek: 38-39, 40-41, 42-43, 44-45     

ViVa Fit
by vivamax

Comfort bütyöKVéDő    
Párban, két méret: (S;L)

párnáS 
bütYökkOrrigálÓ    

Párban, két méret: (S;L)

SzilikOn 
bütyöKVéDőK    

Párban, egy méret

éjSzAkAi 
bütYökkOrrigálÓ Sín        

Párban, egy méret

nAgYlábujj 
tOrnáztAtÓ        
Egy méret

Harántemelő párna        
Párban, egy méret

GYvFcB… GYvFEs GYVFH

GYvFPK… GYvFnt GYEvm

1.990 Ft/pár

1.990 Ft/pár

1.990 Ft/pár

990 Ft

1.690 Ft/pár

990 Ft/pár
Szuper ár! Szuper ár! Szuper ár!

MágneSeS tAlpbetét
GYvFmmtViVa Fit

by vivamax

AkupreSSzúráS MASSzázSpApuCS
GYvFmP…ViVa Fit

by vivamax

deluxe MágneSeS tAlpbetét
GYvFmPt…ViVa Fit

by vivamax

„diAbetiC” gYÓgYtAlpbetét 
(CukOrbetegek SzáMárA iS)

GYvFdB…ViVa Fit
by vivamax

• Cukorbetegeknek különösen ajánlott
• Hétköznapi viseletre is alkalmas
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat
• Csökkenti a sebek és fekélyek kockázatát
• 2 alsó gél betét az ízületek tehermentesítésére
• Méretek: 36/37; 38/39; 40/41; 
 42/43; 44/45

• 2 x 11 db nagy méretű, 800 Gauss erősségű mágnes
• Akupresszúrás masszázs
• Emelt sarokperem
• Rugalmas, puha talp
• Jó légáteresztés és nedvszívóképesség
• Méretek: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

• 2 x 18 db 500 Gauss erősségű mágnes
• Vékony memóriahab réteg
• Ízületek tehermentesítése
• Méretre vágható

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

• Extra rugalmas, minőségi szilikon anyagból
• Mozgás/állás közben csökkenti az achillesre, az ízüle- 
 tekre és gerincre gyakorolt nyomást
• Segíti a talpra eső terhelés kiegyenlítését
• Különösen ajánlott sarok és achilles 
 problémákra, sarokcsont kinövésre
Méretek: 
S: 35-37, M: 38-40, 
L: 41-43, XL: 44-46

GYAH0751EP 
sziliKon saroKemelő

2.990 Ft/pár
3.490 Ft helyett

1.790 Ft

2.790 Ft

Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

Jav. fogy. ár: 2.990 Ft

Bevezető ár!

Bevezető ár!

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Bevezető ár!

Új!

Új!

Új!
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CrAzY fit VibráCiÓS 
tréner

GYVF13

testösszetétel elemző 
Mérleg 6 funkCiÓVAl 

GYvBF2

SMr 
MASSzázSHenger

GYvF10s

Formálja	testét	otthon,	megerőltetés	nélkül	
és	rövid	idő	alatt!

Megbízható, stabil vibrációs gép, számos funkcióval és beállítási lehetőséggel. 
Egyike korunk legnépszerűbb otthoni alakformáló, fogyasztó és terápiás 
eszközeinek, amelynek további előnye, hogy rendkívül kis helyen elfér.
Termékjellemzők:
• 3 automata és 1 manuális program
• Távirányítóval is működtethető
• 99 választható sebesség
• 2 gumikötéllel

RENDELÉSRE
akár 24-48 órás (ingyenes) 

boltba szállítással!

SliM CrAzY fit “prO” VibráCiÓS tréner
GYVF14

• 10 automata és 1 manuális program
• 120 választható sebességfokozat a 
  lassútól (kezdőknek) a rendkívül in- 
 tenzív billenő mozgásig (haladóknak) 
• Számos választható alappozíció a 
  hatékonyabb izommunkáért
• LED kijelző
• Stabil, időtálló alap és masszív ka- 
 paszkodó felület
• 2 gumikötél a hatékonyabb és vál- 
 tozatosabb gyakorlatvégzésért

RENDELÉSRE
akár 24-48 órás 

boltba szállítással!

69.990 Ft

7.990 Ft

Jav. fogy. ár: 99.990 Ft

Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

Szuper ár!

Szuper ár!

Két	henger	egy	áráért!
Egy bordázott henger és egy sima 
felületű henger a hatékony SMR 
masszázs elérése érdekében! 
Használja az SMR hengert:
• izomláz enyhítésére
• izom és ízületi problémák megelő- 
 zésére
• az izmok nyújtásához, relaxáláshoz
• a vérkeringés fokozására stb.

Bordázott henger  nem kivehető belső 
résszel! 

A multifunkciós mérleg a testtömeg 
mellett a következő értékeket is méri:
• Testzsír 
• Izomtömeg 
• Test hidratáltság 
• Csonttömeg 
• Ajánlott napi kalóriabevitel 

Fogyókúrázzon	okosan!

3év
   garanciával!

SMr MASSzázSHenger 
2 az 1-ben

GYVF10

vivamax.hu
végezhető gyakorlatok

3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

Bevezető, szuper ár!

Belső,	sima	
felületű	henger!

Külső,	bordázott	
henger!

6 az

 

 1-ben

2 az

 

 1-ben

5.990 Ft
6.990 Ft helyett

Szuper ár!

Új!

A kép illusztráció, a fotón egy 
korábbi modellünk szerepel!

SliM CrAzY fit “bASiC”
 VibráCiÓS tréner

Ajánlatunk!

GYVF15

          59.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

59.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

Szuper ár!
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gimnasztiKai labDa stabilizáló gyűrű 
Ajándék guMikötéllel

GYVFGY

DinamiKUs ülőpárna
Kék:	GYvBd;	Fekete:	GYvBdF

tüSkéS egYenSúlYOzÓ párnA
GYvtE

giMnASztikAi lAbdák
GYvGL45-től	

    MeMÓriAHAbOS terMékek

• Segít elkerülni, illetve enyhíteni a deréktájban keletkező  
 nyomást, segítségével a gerincoszlop felveszi a megfe- 
 lelő ívet
• Huzata levehető és mosható
• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Méret: 45 x 38 x 8 cm

• Ajánlott gimnasztikai labdákhoz az ülés megkönnyítésére  
 vagy tornagyakorlatok végzéséhez
• A gyűrű kerülete: 40 cm 
 (ajánlott 55, 65, 75 és 
 85 cm-es labdákhoz)

• Ergonómiai kialakításának köszönhetően tökéletes alá- 
 támasztást nyújt a nyaki csigolyáknak, így megelőzve a 
  merev izmokból eredő hát- és derékfájást. 
• Nyugodt és kényelmes alvást biztosít oldalt és hanyatt 
  fekvőknek egyaránt.
• Kétféle huzatanyag: a hipoallergén, növényi rost fel- 
 használásával készült antibakteriális hatású fedőréteg 
   és lyukacsos szerkezetű, légáteresztő oldalsó anyag. 
• Mérete: 60 x 34 x 11/7 cm
• Sűrűség: 45 kg/m3

memóriaHabos anatómiai ülőpárna       
GYvFm6Memory

by vivamax
plus

MeMÓriAHAbOS deluxe AlVÓpárnA
GYvmF8Memory

by vivamax
plus

Memory
by vivamax

plus

5.990 Ft

4.490 Ft

6.990 Ft helyett

4.990 Ft helyett

Bevezető, szuper ár!

További memóriahabos termékek: www.vivamax.hu

MeMÓriAHAbOS AnAtÓMiAi 
         deréktáMASz

Ajánlatunk!

GYvmF2 Szuper ár!
5.490 Ft helyett

  4.490 Ft

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

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

2.990 Ft/db
3.590 Ft helyett

Szuper ár!
2.990 Ft/db

Jav. fogy. ár: 3.390 Ft

Bevezető ár!

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Bevezető, 
szuper ár!

Fitness	és	gyógytorna	gyakorlatokhoz	egyaránt	
kiváló!

• Ülőalkalmatosságként használva erősíti a hátizmokat
• Javítja a testtartást és az egyensúlyérzéket
• 4 féle színben és 5 féle méretben kapható
tartozék	pumpával!

2.290 Ft/db-tól!
Szuper ár!

• Hátsó anatómiai emelésének köszönhetően jobban 
 megtámasztja a fejet, ezért a hagyományos nyak- 
 párnákhoz képest kényelmesebb ülést biztosít
• Huzata szellőzőnyílásokkal van ellátva, mely biztosítja a 
  levegő szabad áramlását
• Sűrűség: 55 kg/m3

• Méret: 30 x 31 x 13 cm

Puhább,	nyomásra	
érzékenyebb	felület!

A csomag labdát és 
pumpát nem tartalmaz!

MeMÓriAHAbOS AnAtÓMiAi nYAkpárnA       
GYvmF3Memory

by vivamax
plus

GYvmF1

Szuper ár!
6.990 Ft helyett

5.990 Ft

Keményebb	
kivitel!

• Használható talptornára és talpmasszírozásra egyaránt
• Tüskéi stimulálják a talp akupunktúrás pontjait
• Rendszeres használata javítja a mozgáskoordinációt és 
  az egyensúlyérzéket
• Gyermekeknek és felnőtteknek is
• Kiszerelés: 2 db

A kép illusztráció!

Új!

Új!

Új!

Új!
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Oldalt és hanyatt fekvőknek is 
kényelmes
Biztos alátámasztás a fejnek 
és a nyaki csigolyáknak

Hozzájárul az alvás-
minőség javulásához

Csökkentheti az izomgörcsök 
és a fejfájás gyakoriságát

Enyhíti a gerincoszlopra gyakorolt 
nyomást

a

B

C

C

A – Fejtámasz     
B – Nyaktámasz 
C – Támasz oldalt 
 fekvéshez

MeMÓriAHAbOS 
lábtáMASztÓ párnA

Ajánlatunk!

GYvmF7

Bevezető, 
szuper ár!

3.290 Ft
Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

Új!

Bevezető, 
szuper ár!



3 az

 

 1-ben
intenzív	mágnesterápia	jótékony	hatású	turmalinnal!

• Intenzív mágnesterápia az anatómiailag fontos pon- 
 tokon 13 darab, egyenként 1700 Gauss erősségű mág- 
 neskoronggal.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak 
  és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a mágneses 
  szorító ízületekre gyakorolt jótékony hatását. 
• A termék ideális különböző sporttevékenységekhez. 
• 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

MágneSeS térdSzOrítÓ turMAlinnAl
GYvFm….	ViVa Fit

by vivamax

ViVa Fit
by vivamax

3.990 Ft
4.990 Ft helyett

MágneSeS turMAlinOS terMékeink 
Könyökszorító Bokaszorító

2.990	Ft
GYvFmB…

Csukló- és 
kézfej szorító

2.990	Ft
GYvFmKF…

2.990	Ft
GYvFmK…

Csuklószorító

1.990	Ft
GYvFmcs…

intenzív	mágnesterápia	jótékony	hatású	turmalinnal!		
• Kiváló minőségű neoprén anyag és nagy rugalmasságú, 
 gumírozott, tépőzáras oldalsó hevederek a még jobb  
 tartásért.
• Szabályozható, csatos vállpánt rész és 2 merevítő szál 
  egyszerre biztosítja a tartást és a szabad mozgást.
• 10 db nagy erősségű mágneskorong a gerinc mentén 
  az intenzív mágnesterápiáért.
• A turmalin az általa kibocsájtott 
 távoli infrasugaraknak és ne-
 gatív ionoknak köszönhetően 
 erősítheti a hátra és derékra 
 gyakorolt jótékony hatást.
• Méretek: S, M, L, XL, XXL

intenzív	mágnesterápia	jótékony	hatású	turmalinnal!		
• Intenzív mágnesterápia a derékrészen 20 db 1800- 
 2000 Gauss erősségű mágneskoronggal.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak 
  és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a mágne- 
 ses szorító derékra gyakorolt jótékony hatását. 
• A neoprén anyag, a 3 merevítőszál és a speciális dupla 
  tépőzáras heveder szorító ereje tetszőlegesen állítható, 
  így egyénre szabva egyszerre biztosítja a derék tartását 
  és a szabad mozgást. 
• Méretek: M, L, XL, XXL

MágneSeS tArtáSjAVítÓ HáttáMASz 
turmalinnal

GYvFmtH…	ViVa Fit
by vivamax

MágneSeS derékSzOrítÓ turmalinnal
GYvFmd…	ViVa Fit

by vivamax

A turmalinos tapasz főbb jellemzőiben megegyezik  a 
hagyományos Vivamax tapasszal, azonban a	ragasztó	
anyagába	kevert	 turmalin az általa kibocsájtott távoli 
infra sugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően 
erősítheti	a	kineziológiai	tapasz	ízületekre	és	izmokra	
gyakorolt	jótékony	hatását,	ezáltal 
növelheti a tapaszkezelések 
hatékonyságát. 

Szuper ár!

5.490 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

5.490 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

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

MágneSeS térdpánt turmalinnal
GYvFtViVa Fit

by vivamax

ViVa Fit
by vivamax

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

2.990 Ft
3.490 Ft helyett

Szuper ár!
598 Ft/m

turmalin-	és	
mágnesterápia	

egyben!

Hossza 5 m 
Szélessége 5 cm 

kineziOlÓgiAi tApASz turmalinnal
GYvKttEP Egészségpénztári termék!

- Otthon az egészségben!®
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• A tépőzáras stabilizáló pántoknak köszönhetően a szorítóerő és a tartás még 
  intenzívebb, így a sérülések veszélye csökkenthető.
• Speciális légáteresztő anyagból készült, emiatt ideális viselet sporttevékeny- 
 ségekhez.
• 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

SpOrt térdSzOrítÓ StAbilizálÓ pánttAl
GYvFtstt…ViVa Fit

by vivamax

Sportos, 
divatos 
forma-

tervezés 

Patella 
könnyítés  

Tépőzáras 
stabilizáló 

pántok a jobb 
tartásért

Lazább 
szövésű, 
rugalmas 

anyag  

Sűrűbb, 
speciális szövési 

technikával 
készült anyag 

a jobb 
tartásért

2.490 Ft
Jav. fogy. ár: 2.990 Ft

Bevezető ár!

Erős	tartás,	észrevétlenül!	  
Arra tervezték, hogy napközben is 
kényelmesen viselhesse. Használja 
a mindennapokban, sportoláshoz, az 
irodában vagy az otthonában!
• Ergonomikus, kecses kialakításának 
 köszönhetően ruha alatt viselve má- 
 sok számára láthatatlan. 
• Kiváló minőségű, bőrbarát, légát- 
 eresztő anyag speciális szellőző 
  lyukacskákkal. 
• Tépőzárral állítható, kényelmes, pár- 
 názott vállpántok.
• Egy méretben.

deluxe tArtáSjAVítÓ 
Hátpánt 

GYvFtHViVa Fit
by vivamax

3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

Szuper ár!

Kiszerelés: 
100	ml

• Intenzív, azonnali hatás izomfájda- 
 lom, ízületi gyulladás esetén!
• Gyors felszívódás
• Tartósítószer-, illat- és mesterséges 
  színezékmentes

1.290 Ft

1.490 Ft

1.690 Ft helyett

1.690 Ft helyett

12,9 Ft/mlSzuper ár!

Herbal freeze Hűsítő gél
GYEHF100HerBal freeze

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

7.990 Ft
8.990 Ft helyett

kézfej- éS CSuklÓSzOrítÓ
Ajánlatunk!

GYaH1405…

      
           
1.990 Ft helyett

  1.790 Ft

AkupreSSzúráS MAtrAC 
éS párnA

GYvamP

kineziOlÓgiAi tApASz 
GYvKt...EP 

• Több méretben
• Térdkalácsnál könnyített 
 anyagból

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

1.990 Ft/db
2.690 Ft helyett

Szuper ár!
398 Ft/m

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

puha betét
Akupunktúrás 

masszázstüskék

HátnYújtÓ pAd
 “gerinC dOktOr pluS”

GYVGD

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

További szorítóink: www.vivamax.hu

Új!

kövessen minket facebook-on is!
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AnAtOMiC Help térdSzOrítÓ
GYaH1501…	EP 

tArtáSjAVítÓ Hátpánt
Ajánlatunk!

GYaH0326s-től

      
2.990 Ft helyett

  2.790 Ft



duplasoros	görgőkkel	és	nyakmasszázzsal	a	még	intenzívebb	
masszázsélményért!

shiatsu	nyakmasszázs
Széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság.

shiatsu	hátmasszázs
A korábbi modellekkel ellentétben a készülék 
dupla görgősorral rendelkezik.
Pontmasszázs	funkció
Akár a hát egy kiválasztott (problémás) pontját 
is átmasszíroztathatja.
vibrációs	masszázs
A készülék ülőpárnájába beépített vibrációs 
motorok a combok masszírozásáért felelősek.
melegítő	funkció
A melegítő funkció segíti az izmok és a 
szervezet jobb ellazulását, valamint a 
vérkeringés fokozását. 

59.990 Ft
69.990 Ft helyett

Szuper ár!
SHiAtSu MASSzázSüléS
Ajánlatunk!

GYvm26               
29.990 Ft helyett

  27.990 Ft

2az1-ben	kézimasszírozó	
cserélhető	masszázsfejekkel!

A kézimasszírozó kiválóan alkalmas 
akár a teljes hát megmasszírozására, 
hiszen a hosszú, ergonomikus nyél- 
nek köszönhetően könnyedén elérheti 
vele vállait, lapockái környékét, de akár 
a derekát is. 
Termékjellemzők:
• Ergonomikus kar
• Lecsatolható kézi masszázsegység
• Fokozatmentesen állítható masszázs- 
  intenzitás
• 2 cserélhető 
 masszázsfej
• Hőterápia vörös 
 fénnyel

2 az

 

 1-ben

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Szuper ár!

nyak-,	derék-	és	hátmasszírozásra	is	kiváló!

A Vivamax univerzális masszírozó számos masszázs- 
készülék (masszázsülés, derékmasszírozó, kézimasszí-
rozó) előnyeit egyesíti egy termékben. Segítségével 
masszírozhatja hátát, derekát, nyakát, vagy akár lábait 
is. Háromdimenziós hőterápiás shiatsu masszázsgörgői 
segítségével a masszázs  szempontból legfontosabb 
területet, a nyakat és a csuklyás izmot is könnyedén 
elérheti! Karja beakasztásával szabályozhatja a masszázs 
erősségét, de akár finoman neki is dőlhet, ezzel is fokoz-
va a masszázsintenzitást.

17.990 Ft
19.990 Ft helyett

shiatsu	masszázs
Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 masszázs- 
görgővel.           
Kényeztető	hőterápia
Fokozza a shiatsu masszázs jótékony hatását.
univerzális	használat
Masszírozza nyakát és csuklyás izmait vagy pró- 
bálja ki a hát egyéb területein, illetve más test-
részeken is.

Exkluzív	shiatsu	masszázsélmény	intenzív	
hőterápiával!

• Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 masszázs- 
 görgővel
• Állítható tartóhevederének köszönhetően a szék hát- 
 támlájának bármely részére felszerelhető
• A melegítő funkció fokozza a masszázs jótékony hatását
• Több testrészen használható: nyak, hát, derék, comb,  
 vádli
• Egygombos vezérlés

SHiAtSu derékMASSzírOzÓ párnA
GYvm29

SHiAtSu uniVerzáliS MASSzírOzÓ
GYvm23

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Szuper ár!

deluxe MASSzázSüléS állítható nyakmasszázzsal
GYvm24EP Egészségpénztári termék!

deluxe kéziMASSzírOzÓ
GYvmK4

VitAlitY kéziMASSzírOzÓ
Ajánlatunk!

GYvmK3           
7.990 Ft helyett

  7.290 Ft

- Otthon az egészségben!®
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RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.



VitAlitY lábMASSzírOzÓ
GYvm20

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. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24., 70-3777-815
• Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
• debrecen	- Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
• dunakeszi - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)70/377-7824
• Eger	- Rehab-Észak Kft., Knézich út 20., 36/320-826
• Gödöllő	- Egészségtár, Dózsa Gy. út 1-3. (OTP mellett), 28/516-770
• Gyula - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Semmelweis u. 4., 20/938-8720
• Hatvan - Omker Gyógy. bolt, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
• Hévíz	- Sz+Reha Gyógybolt, Petőfi Sándor u. 11-13., 83/340-286
• 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, 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	- MS Egészségtár, Szent-Györgyi A. u. 2., (Praxis ház), 20/579-3195

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak listáját megtekintheti a www.vivamax.hu weboldalon!
Az újságban szereplő akciós áraink a címoldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Az ármegjelölésnél feltüntetett akción kívüli (felső), illetve javasolt fogyasztói 
árak a forgalmazó www.vivamax.hu weboldalán található javasolt fogyasztói árak, melyektől egyes üzletek akción kívül eltérhetnek. EP logóval jelölt termékeink elszámolhatók egyes 
egészségpénztárakban, de vásárláskor kérje az eladó vagy az egészségpénztár segítségét! A kiadvány adatainak összeállításakor a legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek el-
lenére 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

webpartnerek

• aszód	- Medi-Shop Egészségtár, Kossuth Lajos u. 40-44. (OTP mellett), 28/634-206
•  Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Balatonboglár	- Ortoprofil West Kft., Vikár B.u. 4. (Dr.Török S. Eü. Kp.), 20/349-9668   
• Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szü., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
• 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
• csorna - Ortoprofil West Kft., Soproni u. 64., (Margit Kórház E ép.), 20/369-2332 
• dorog - Kényelmi Cipők és Egészségm. Eszk., Mária u. 17., 33/440-741
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi Sándor u. 45.,33/403-674
• Gyöngyös - Prima-Protetika, Dózsa Gy. u. 20-22., (Kórház bejáratánál) 20/968-4755
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Hajdúnánás - Gyógyászati Szaküzlet, Kossuth u.16-18., 30/792-4540
• Kapuvár	- Ortoprofil-West Kft., Lumniczer Sándor 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) 20/939-0026
• 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
• mezőkövesd - Harmónia Gyógy. Szü., Mátyás király út 78., 49/200-129
•  mohács - Ortoprofil-Mecsek Kft., Szepessy tér 7., (Kórház területén), 20/253-8913

• mosonmagyaróvár - Ortoprofil-West Kft., Régi vámház tér 2-4., 96/574-795
• nagykanizsa - Egészségszervíz, Zrínyi M. u. 20. fsz. 10.(Úttörő házzal szemben), 30/532-7732
• nyíregyháza - Herbária Gyógynövény Szü., Zrínyi út 8-10., 30/299-9628
• nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szü., Dózsa György u. 7., 42/417-900
• oroszlány - Gyógyászati 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., Citrom u. 2-6., 72/216-392
• siklós - Varga Gyógysarok, Felszabadulás u. 32., 30/513-5371
• siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u.18-20., 84/311-735
• sopron	- Ortoprofil West Kft., Győri út 8., 20/349-9543
• 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 (szakrend. szemben) 70/615-1930
• szentendre - BükkösMed Egészségügyi Szü., Vasúti Villasor 14., 26/309-223
• tata - Intermed Plusz Kft., Váralja utca 6., (Szakrendelő épületben), 34/382-415
• tatabánya - Intermed Plusz Kft., Dózsa Gy. 77. (Kórház “L” épület), 34/300-107
• tiszaújváros - Harmónia Gyógy. központ, Szent István út 23, 49/611-887
• vác	- Támasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186
• zirc	- Gyógy. Segédeszk. Szü. - Kamron, Rákóczi tér 9. (Volt KTSZ Udvar) 30/309-8647

partnerüzletek

Új!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 59.990 Ft

Szuper ár!

Frissítő	lábmasszázs	az	Ön	
otthonában	is!

• Exkluzív masszázsélmény a lábak- 
 nak
• Görgős masszázs a talpon, párnás 
  masszázs a bokánál
• Innovatív melegítő funkció
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító segítségével könnyen 
  kezelhető

34.990 Ft
44.990 Ft helyett

Szuper ár!

deluxe lábMASSzírOzÓ
GYvm28

Exkluzív	masszázsélmény	a	lábaknak
A Vivamax DeLuxe lábmasszírozó görgőkkel és légpárnákkal végez masszázst 
a lábfejen, így segít meg-szabadulni a napi stressztől, kikapcsolódni és ellazulni.
Masszázsfunkciók:
• Hőterápiás	 görgők: a hőterápiás görgők előre-hátra mozgással ringatják 
talpunkat. Az intenzív hőterápia erősítheti a masszázs jótékony hatásait.
• Forgó	 görgők: intenzív forgó mozgással átnyomkodják, átmasszírozzák 
 talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat.
• Légpárnák: folyamatos pulzáló mozgásuk révén a légpárnák a boka körüli 
  masszázzsal segítenek ellazítani a lábfejeket és csökkenteni azok zsibbadtságát.
További termékjellemzők:
• 2 automata masszázsprogram
• Innovatív melegítő funkció

üzletkereső: www.vivamax.hu

 Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu  11 
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2év
   garancia!

ajánlott	
helyiségméret:	
max.	25	m2

•	digitális	páraszint	kijelzés
•	 automatikus	 páraszint	 szabályozás: amint a szoba 
  páratartalma eléri a beállított értéket, a készülék auto- 
 matikusan kikapcsol.
•	megtelt	tartály	figyelmeztetés:	ha a készülék tartálya 
  megtelt (1,5 L), a készülék jelez 
 és kikapcsol.
•	3	fokozatú	ventilátor
•	időzítési	lehetőség
•	szűrőbetét	és	ionizáló	funkció

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

Szuper ár!

mUltifUnKCiós páramentesítő 
kéSzülék

GYVDH1

ultrAHAngOS illÓOlAj párOlOgtAtÓ 
éS páráSítÓ

GYVH30

ultrAHAngOS illÓOlAj párOlOgtAtÓ
GYVH37

ultrAHAngOS MultifunkCiÓS páráSítÓ
GYVH23

ultrAHAngOS 
ArOMApárOlOgtAtÓ 

éS éjSzAkAi fénY

Ajánlatunk!

GYVH35 
 9.990 Ft helyett
    8.990 Ft

1 
  liter

						Párásító,	illóolaj	párologtató	és	
								hangulatvilágítás	egyben!

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

további	vízszűrőbetét	
(GYVH23SZ2): 1.490	Ft

•  Negatív ion funkció (vírusok ellen)
•  Automata funkció: beállítható a kívánt páraszint
•  Páratartalom mérés és digitális kijelzés
•  Víztartály: 5,2 liter
•  Időzíthető be- és kikapcsolás
•  Szabályozható intenzitás
• Párakibocsájtás: kb. 300 ml/óra
• Kerámia vízszűrőbetét
• 30 m2-es helyiségméretig ajánljuk

2év
   garancia!

5,2 
  liter

• Ultrahangos porlasztási technológiával finom párát hoz- 
 hatunk létre káros égéstermékek nélkül.
• Fény- és színterápiás funkcióval is rendelkezik: össze- 
 sen 14 féle színárnyalat
• Átlagosnál nagyobb víztartály (300 ml) – a készülék  
 akár 8 órás folyamatos működésre is alkalmas!
• Időzíthető működési idő: 1, 3 vagy 6 óra
• Három fokozatban szabályozható párakibocsájtás
• A LED világítás ki is kapcsolható – csendes működésének 
  köszönhetően éjszaka is használható!
• Párakibocsájtás: 36 ml/óra

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Bevezető ár!

21.990 Ft
24.990 Ft helyett

Kiszerelés: 
10ml

100% tiSztASágú illÓOlAjOk
• top3	illóolaj	szett	szuper	áron:	levendula/narancs/eukaliptusz 
 (GYVI14): 1.990	Ft	 66,33 Ft/ml (3x10 ml)
• Grapefruit (GYVI11): 1.190	Ft (119 Ft/ml)
• Teafa (GYVI12): 1.290	Ft (129 Ft/ml)
• Borsmenta (GYVI13): 1.190	Ft (119 Ft/ml)
• Eukaliptusz (GYVI5): 790	Ft (79 Ft/ml)
• Narancs (GYVI7): 790	Ft (79 Ft/ml)
• Citrom (GYVI6): 990	Ft	(99 Ft/ml)
• Erdei fenyő (GYVI9): 1.190	Ft (119 Ft/ml)
• Indiai citromfű (GYVI8): 1.190	Ft (119 Ft/ml)
• Levendula (GYVI10): 1.190	Ft (119 Ft/ml)

100%
tisztaság

11.990 Ft
12.990 Ft helyett

-50%

-50%

ultrAHAngOS páráSítÓ
GYVH20

• Cserélhető vízszűrőbetét
• Szabályozható intenzitás
• A készülék a víz kifogyásakor 
 automatikusan kikapcsol
• Víztartály kapacitás: 2 liter
•   Párakibocsájtás: kb. 220 ml/óra

2 
  liter

Új!

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

ultrAHAngOS 
páráSítÓ

Ajánlatunk!

GYvH20s
Szürke 
színben is! Új!RENDELÉSRE!

Gyors boltba szállítással.

®

Otthon az egészségben!

Az akcióban szereplő boltok listáját keresse az újság 11. oldalán, 
vagy a www.vivamax.hu	weboldalon!

Magasság: 
15 cm


