
SZÉPSÉG
ÉS

EGÉSZSÉG
Kiemelt akciós

ajánlataink:

Otthon az egészségben!
A Vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa! Érvényes: 2016. február 4-29-ig!

Vivalight polarizált fényű lámpa 

X-slim alakformáló masszázskészülék

Shiatsu derékmasszírozó párna

MPH neoprén térdszorító 

Fókuszban a gyermek 
egészsége!

Szuper ár! 
6.990 Ft Szuper ár! 

9.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

Szuper ár! 
59.990 Ft

• Lázmérők

• Párásítók

• Légtisztítók

• Inhalátorok

Szuper ár! 
59.990 Ft helyett

49.990 Ft

Szuper ár! 
19.990 Ft helyett

14.990 Ft

Szuper ár! 
18.990 Ft helyett

14.990 Ft
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EgéSzSégES légutak
ultrahangoS páráSító

7 kényElmi Funkcióval
WiniX p150 

légtiSztító kéSzülék 
Multifunkciós készülék az Ön és családja egészségéért!
• A negatív ionok segíthetnek a levegőben található ví- 
 rusok és baktériumok semlegesítésében
• Érintőképernyő: exkluzív, könnyedén kapcsolható gom- 
 bok
• Digitális páratartalom mérő: folyamatosan kijelzi a szoba 
  aktuális páratartalmát
• Cserélhető szűrőbetét a vízkeménységet okozó ré- 
 szecskék csökkentésére
• Távirányítóval kényelmesen kezelhető
• Szabályozható intenzitás: 3 fokozat
• A készülékbe betáplálható a kikapcsolás ideje
• Automata funkció: beállítható a kívánt páraszint
• A nagy méretű víztartály 
segítségével a készülék akár 
egész éjszakás folyamatos 
működésre is képes a 
tartály újratöltése nélkül

7kényelmi 
      funkcióval!

Cserélhető 
vízszűrőbetét

komprESSzoroS 
inhalátor

A légúti megbetegedések 
hatékonyabb kezelésére!

• A készülék bármely folyékony gyógy- 
 szert képes porlasztani, így meg- 
 könnyíti annak belégzését.
• Az inhalátor támogathatja a ható- 
 anyagok gyorsabb felszívódását.
• Gyermekeknek és felnőtteknek egy- 
 aránt ajánlott.
• Salvus vízzel is használható.

Biztosítsa otthona egészséges 
páratartalmát rendszeres 

párásítással!
• Cserélhető vízszűrőbetétje segít 
 csökkenteni a levegőbe kerülő, víz- 
 keménységet okozó részecskéket.
• A párásítás intenzitása könnyedén  
 szabályozható.
• A készülék a víz kifogyásakor au- 
 tomatikusan kikapcsol.
• Víztartály kapacitás: 2 liter.

ultrahangoS 
páráSító

2év
   garanciával!

EP
egészségpénztári 

termék!

Védekezzen hatékonyan az allergén 
anyagokkal szemben!

A készülék tisztítómechanizmusa: 
• Aktív szénszűrő: segít a kellemetlen 
  szagok és a dohányfüst kiszűrésében. 
• A HEPA (pollen) szűrő felfogja az  
 asztmás és allergiás tüneteket kiváltó  
 mikro szennyeződéseket.
• A plazma generátor által kibocsájtott 
 pozitív és negatív ionok hatékonyan  
 semlegesíthetik a vírusokat, baktéri- 
 umokat és a gombákat. 

A Winix P150 légtisztító készülék háromszintű tisztítási 
folyamat segítségével hatékonyan  távolítja el a levegő-
ben terjedő 0,3 mikronos szennyező anyagokat, bele 
értve a baktériumokat, vírusokat, vegyi anyagokat, pol-
lent és a port. A levegő először az aktív szén előszűrőn 
halad át, majd a 99,97%-os hatékonyságú True-HE-
PA szűrőn. A készülék a természet ihlette WINIX Plas-
mawave® technológia segítségével a levegőben lévő 
szennyező anyagokat, vírusokat és baktériumokat azon-
nal molekuláris szinten semlegesíti. 
Főbb termékjellemzők:
• Gyártó által ajánlott max. 
 helyiségméret: 34 m2

• Légszennyezettség érzékelő
• Automata üzemmód
• Fényérzékelő
• Csendes működés
• 4 ventilátor fokozat
• Szűrőcsere figyelmeztetés 
• Energy Star, ECARF, AHAM
 UK Allergy tanúsítványok

plazma légtiSztító 
pollenszűrővel

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

22.990 Ft helyett

19.990 Ft

1.790 Ft/db

parajdi Sópárnák 
ajánlatunk!

Választható levendulás
vagy fenyőrügyes kivitelben! 

8.990 Ft

ultrahangoS állat-
FiguráS páráSító 

ajánlatunk! 99.990 Ft

WiniX aW600
légmoSó/páráSító

ajánlatunk!

Szuper ár! 
9.990 Ft1.790 Ft

parajdi inhaláló Só
ajánlatunk!

Fenyőrüggyel! 

Szuper ár! 
59.990 Ft

Szűrőbetét 
szett: 

12.990 Ft
* Amennyiben nincs megelégedve a készülékkel, 60 napon belül visszaviheti a vásárlás 

helyére és visszafizetjük a szűrőbetét árral csökkentett vételárat! Kizárólag sérülésmentes, 
eredeti csomagolással rendelkező, újként eladható terméket tudunk visszavenni!

ÚJ!

2év
   garanciával!

60nap
pénzvisszafizetési 

garancia!*

Ajánlott 
helyiségméret 

max.: 18 m2

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!
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EgéSzSég éS WEllnESS

1.990 Ft

Sópipa
ajánlatunk!

AJÁNDÉK
illóolajjal!

Újdonság: csendesebb éjszakai 
üzemmóddal!

• Légtisztítás hidro-ionizációs technikával
• Aromaterápia: a vízbe illóolajat is cse- 
 pegtethet
• Nincs szükség drága szűrőbetétre, 
  csak sima csapvízre
• Fényterápia: hangulatos LED világítás

aquaglobE 
„diamond” 

vizES légtiSztító 

Akár 20m²-es helyiségbe is!

ajándékkal!
mágnESES 

gyógy-háttámaSz
Intenzív mágnesterápia és 

optimális gerinc megtámasztás! 
A praktikus eszköz megtámasztja a 
gerincet, és segít helyreállítani annak 
természetes görbületeit, a mágnes- 
terápia pedig felerősítheti a kedvező 
élettani folyamatokat.
A mágneses gyógy-háttámasz ezáltal 
segíthet megelőzni a derék- és hátpa- 
naszokat, és javíthatja életminősé- 
günket.

Jótékony hatású 
mágnesek 

5.990 Ft

mágnESES gyógy-
ülőpárna

ajánlatunk!

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

dinamikuS 
ülőpárna

Tartozék pumpával!

4.490 Ft helyett

3.990 Ft

ElEktromoS 
MeleGÍTő lepeDő 

ElEktromoS 
lábMeleGÍTő 

• 2 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Biztonságos használat, automatikus  
 túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 150 x 80 cm
•  Anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 60W

Intenzív hőterápia és kényeztető 
puhaság a fázós lábaknak!

• Szabályozható hőmérséklet (3 foko- 
 zat)
• Intenzitás kijelző háttérvilágítással
• Kivehető, mosható bélés
• Túlmelegedés elleni védelem
• Automatikus kikapcsolás 90 perc után
• Szövet anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 100W

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

A készlet erejéig!1.990 Ft

Gyapjú veseMeleGÍTő
ajánlatunk!

ElEktromoS 
MeleGÍTő párna 

Kellemes meleg bárhol, bármikor!
• 3 fokozatú hőmérséklet szabályozó
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 40 x 32 cm
• Kézzel mosható huzat

7.990 Ft helyett

6.990 Ft

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

Szuper ár!   
  4.990 Ft

mágnESES tartáS-
javító hátpánt

ajánlatunk!

5.990 Ft
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otthoni diagnoSztika
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citizEn 456 FElkaroS 
vérnyoMásMérő

• Szabálytalan szívritmus kijelzése
• Nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• 90 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Dátum és idő kijelzés
• Mandzsetta tároló
• Adapter és extra mandzsetta 
 opcionálisan vásárolható
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 
 4 db AA ceruzaelem

Premium Line

5év
   garanciával!

                     Klinikailag validált!

• 99 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Magas vérnyomás kijelzése színskálával
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Egygombos vezérlés
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Automatikus kikapcsolás

citizEn 304 FElkaroS 
vérnyoMásMérő

3év
   garanciával!

Japán precizitás!

EP
egészségpénztári 

termék!

EP
egészségpénztári 

termék!EP

EP

EP

EP
egészségpénztári 

termék!

Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet méréshez

Érintés 
nélküli 
mérés!

Ne ébressze fel kicsi angyalkáját 
egy lázmérés miatt! 
A non-contact (érintés nélküli) láz- 
mérővel akár alvás közben is meg-
mérheti gyermeke testhőmérsékletét. 
Sőt, segítségével könnyedén megtud-
hatja a fürdővíz, a bébiétel, vagy a 
szoba hőmérsékletét is!
• Infravörös érzékelő, megbízható mé- 
 rési eredmények
• Külön hangjelzés a túlságosan ma- 
 gas hőmérséklet jelzésére (38°C fe- 
 lett)
• Választható néma üzemmód
• 32 memória hely

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

szÍnes kijelzős fül- 
és hoMloklázMérő

Színt visz a lázmérésbe!
• Használhatja homlokon és/vagy fül- 
 ben is
• Mért eredmények színes kijelzése:
 - Zöld: normál hőmérséklet
 - Narancs: hőemelkedés
 - Vörös: láz
• Szobahőmérséklet kijelzése 
 (mérés után 15 másodperccel) 
• 10 memóriahely
• LCD kijelző háttérvilágítással
• Automatikus kikapcsolás 
 (60 másodperc után) 

• Használható: szájban, hónaljban vagy 
  végbélben 
• Vízálló, mosható konstrukció
• Mérési idő: 60 mp 
• Utolsó mért eredmény tárolása
• Automatikus kikapcsolás 
• Méréstartomány: 32,0 °C - 44,0 °C

A klasszikus higanyos lázmérő 
környezetbarát változata!

Termékjellemzők:
• A higanyoshoz képest gyorsabb mé- 
 rési idő: kb. 4 perc
• Klinikai pontosság: ±0,1°C
• Mérési tartomány: 35 – 42 °C
• Használható mérési módok:
 a) hónaljban
 b) szájban
 c) végbélben

3év
   garanciával!

2év
   garanciával!

érintéSmEntES 
lázMérő 

11.990 Ft

citizEn 453ac FElkaroS 
vérnyoMásMérő

ajánlatunk!

9.990 Ft

citizEn 617 cSuklóS 
vérnyoMásMérő

ajánlatunk!

Szuper ár! 
9.990 Ft

Szuper ár! 
15.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

higanymEntES 
lázMérő

ciTizen lázMérő

ÚJ!

4 az

 

 1-ben
Szuper ár! 
990 Ft

bevezető ár:
1.490 Ft
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tErápiáS tErmékEk

6.990 Ft

2.990 Ft

   térdSzorító
• Méret nélkül!
• 12 db 1000 gauss erősségű
  mágnessel
• Rugalmas neoprén/nylon anyagból

térdpánt
• 6 db 1000 gauss erősségű 
 mágnessel
• Tépőzárral állítható méret

ElaSztikuS ízülEti SzorítókmágnESES ízülEti Szorítók

1.490 Ft

1.490 Ft

1.490 Ft

1.690 Ft

4.990 Ft

térdSzorító
• Térdkalácsnál könnyített 
 anyagból
• Több méretben

dErékSzorító
• Extra erős, kivehető 
 merevítéssel
• Több méretben

bokaSzorító
• Sarokrészen könnyített
  anyagból
• Több méretben

könyökSzorító
• Könyökrészen könnyített
  anyagból
• Több méretben

cSukló éS kézFEj Szorító
• A teljes kézfej és csukló
  stabilizálására
• Több méretben

6.990 Ft

2.990 Ft

2.990 Ft

   dErékSzorító
• Méret nélkül!
• 28 db 1000 gauss erősségű
  mágnessel
• Rugalmas neoprén anyagból

könyökSzorító
• 18 db 1000 gauss erősségű
  mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben

bokaSzorító
• 6 db 1000 gauss erősségű
  mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben

EP
egészségpénztári 

termék!

Elasztikus kivitel: 
2.990 Ft

Elasztikus kivitel: 
4.990 Ft

HErBAl FrEEzE gÉl
Hűsítően természetes!

• Intenzív, azonnali segítség izomfájdalom, ízületi gyul- 
 ladás esetén
• Kellemesen hűsíti a sérült, fájó testrészt
• Mentollal, kámforral és gyógyszerkönyvi minőségű 
  gyógynövényekkel  
• Tartósítószer-, illat- és mesterséges színezékmentes
• Gyógyszerészek által fejlesztve
 
Kiszerelés: 100 ml

vivalight polarizált 
fényű láMpa 

Használja otthonában a gyógyító fényterápiát! 
A VivaLight gyógyfény-terápia  elősegítheti a gyógyulási 
folyamatot, többek között az alábbi panaszok esetében:
• Érzékeny, ekcémás bőr (atopiás dermatitis, kontakt 
  dermatitis)
• Sebészeti beavatkozást követő sebgyógyulás
• Fekély (felfekvés, vénás eredetű, diabeteses)
• Égési sérülés

AJÁNDÉK 
kézikönyvvel!

2év
   garanciával!

Színterápia készlet:

Szuper ár!
59.990 Ft helyett

49.990 Ft

29.990 Ft helyett

26.990 Ft

EP
egészségpénztári 

termék!

1.990 Ft helyett

1.790 Ft
17,9 Ft/ml

FiSiocrEm 
gyógynövényEkkEl

ajánlatunk!

Kiszerelés:60 ml

2.490 Ft
                  41,5 Ft/ml

Szuper ár!   



prémium maSSzázS 
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Dupla soros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még intenzívebb 
masszázsélményért!

A shiatsu masszázs japán eredetű, ujjnyomásos technika, mely terápiás 
jelleggel csökkentheti az izomfájdalmak széles skáláját. Megoldást nyújthat hát-
és derékfájdalmak esetén, de hatékony segítség lehet stressz  és álmatlanság 
ellen is. A hőterápia oldja a fáradtság okozta izommerevséget, és jótékony 
hatással lehet a vér- és nyirokkeringésre.

dEluXE maSSzázSüléS  állítható nyakmaSSzázzSal

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. 

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra 
is kiváló!

 • Shiatsu masszázs
 Tradicionális ujjnyomásos masszázs 
  4 masszázsgörgővel.
• Kényeztető hőterápia
 A kellemes meleg fokozza a shiatsu 
  masszázs jótékony hatását.
• Univerzális használat
 Masszírozza nyakát és csuklyás iz- 
 mait a tökéletes masszázsélmény- 
 ért. Ha többre vágyik, próbálja ki a 
  hát egyéb területein, illetve más test- 
 részeken is.
• Autós adapter
 Szivargyújtóról autóban is működ- 
 tethető.

ShiatSu univErzáliS 
maSSzírozó

24.990 Ft helyett

21.990 Ft69.990 Ft helyett

59.990 Ft
ShiatSu dErék-

maSSzírozó párna
Shiatsu derékmasszázs intenzív 

hőterápiával!
• Shiatsu masszázs
 Tradicionális ujjnyomásos masszázs 
  4 masszázsgörgővel.
• Kényeztető hőterápia
 A kellemes meleg fokozza a shiatsu 
  masszázs jótékony hatását.
• Választható magasság
 Az állítható hevedereknek köszön- 
 hetően a szék bármely pontján  
 rögzíthető, így a hát különböző ré- 
 szei is átmasszírozhatók.
• Autós adapter
 Szivargyújtóról autóban is működ- 
 tethető.

Állítható masszázserősségű légpárnákkal az exkluzív 
masszázsélményért!

Egyéb termékjellemzők:
• Három masszázsintenzitás
• Három automata masszázsmód
• Távirányító
• Időzíthető működés: 
 5-30 perc között

dEluXE lábmaSSzírozó kéSzülék 

Szuper ár! 
4.990 Ft

maSSzázSpapucS 
áSványi kövEkkEl

ajánlatunk!

légpárnák
Folyamatos pulzáló mozgásuk révén a légpárnák a lábfej körüli 
masszázzsal segítenek ellazítani a lábakat, esetlegesen csökkenteni 
azok zsibbadtságát.
Hőterápiás görgők
A hőterápiás görgők előre-hátra mozgással ringatják talpunkat. Az 
intenzív hőterápia erősítheti a talpmasszázs emberi szervezetre 
gyakorolt jótékony hatásait.
Forgó görgők
A görgők intenzív forgó mozgással 
átmasszírozzák talpunkat, érintve az 
akupunktúrás pontokat. Így segíthetnek 
harmonizálni a szervezet működését.

Szuper ár! 
14.990 Ft

9.990 Ft

rElaX 
SzEmmaSSzírozó 

ajánlatunk!

54.990 Ft helyett

49.990 Ft

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!
A készlet erejéig!
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alakFormáláS

crazy Fit „SupErSlim”
EXtra vékony vibrációS trénEr
Ki mondta, hogy egy CrazyFit sok helyet foglal?!

A korábbi, robusztus változatokkal szemben a „SuperSlim” 
CrazyFit – extra vékony kialakításának köszönhetően – 
meglepően kis helyen elfér. Tegye az ágy alá vagy tárolja 
a szekrény mellé állítva!
• Hatékony zsírégetés és alakformálás bármely 
 testrészen (pl: comb, fenék, has, vádli, karok)
• Extra vékony (14cm), így kis helyen elfér
• 3 automata edzésprogram
• 20 sebességfokozat 
• Időbeállítási lehetőség
• Oldalsó gumikötelek
• Távirányító Megújult, szuper 

vékony Crazy Fit

79.990 Ft

crazy Fit
ajánlatunk!

Közismert, 
tartókaros 
változat

79.990 Ft

X-Slim alakFormáló 
maSSzázSkéSzülék

Új generációs, számos testrészre könnyedén 
felhelyezhető készülék intenzív vibrációs motorral!

• Hatékony zsírégetés, alakformálás és narancsbőr kezelés
• Átmozgathatjuk vele testünk problémásabb részeit: has, 
  csípő, comb, kar, vádli, hát, stb.
• Optimális méretének és állítható 2 különböző hosszúságú 
  rögzítő övének köszönhetően bármely testrészen hasz- 
 nálható
• Intenzív spirális vibráció és hatékony mikromasszázs
• Automata és manuális üzemmód, több intenzitás foko- 
 zattal
• Optimális mérete miatt elfér egy női táskában
• Hálózatról és szivargyújtóról is működtethető, így uta- 
 záshoz is magával viheti

HasCsípő Fenék Comb

turbo trainEr haSizomgép
Kockahasra fel, karcsúsodjon Ön is! 

Vállalja a kihívást? Használatával meglepően látványos 
eredményt érhet el akár már napi néhány perc edzéssel!
• Feszesíti a comb- és fenékizomzatot, formálja a felsőtestet
• Akár napi néhány perc használat elegendő
• Forradalmian új, ízületkímélő módszer
• Digitális kijelző: kalória, ismétlésszám és idő mérése
• 4 féle nehézségi fokozattal
• Összecsukva könnyen tárolható

24.990 Ft

9.990 Ft

izomStimulációS 
maSSzázSöv

ajánlatunk!

ErgonomikuS “mini” 
SzobakErékpár

Extra kis helyen elférő szobabicikli!
• Használható terápiás (pl. műtét utáni rehabilitáció) és 
  fitness célokra is
• Idősek számára kényelmesebb, mint a hagyományos 
  szobabicikli
• Könnyen tárolható (akár ágy alatt is)
• Bármely helyiségben használhatja, akár székben, fotel- 
 ben vagy kanapén ülve
• Állítható erősségi fokozatok
• Lábbal és kézzel hajtva is használható
• Digitális kijelző (idő, megtett út, kalória mérése)

Digitális 
kijelző!

Akár kézzel is 
hajtható!

17.990 Ft helyett

14.990 Ft

Szuper ár! 
14.990 Ft

7.990 Ft

“multucarE” 
FitnESS mérlEg

ajánlatunk!

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!



bütyökproblémákra
                              ajánljuk

8 www.vivamax.hu SzépSég éS egéSzSég

Elválasztja és természetes helyzet- 
be igazítja a nagylábujjat. 
Segítséget jelenthet az egymáson 
fekvő lábujjak okozta fájdalom keze-
lésében, csökkenti a súrlódást és az 
összedörzsölődést a lábujjak között.

anatomic hElp Szilikon 
lábujj ElválaSztó

halluX valguS éjSzakai Sín
• Bütykös láb kezelésére szolgáló kor- 
 rekciós eszköz
• Az anatómiai szerkezetű éjszakai 
  sín az öregujj alapízületének haté- 
 kony fiziológiás korrekciójára hasz- 
 nálható
• A tépőzáras rögzítő pántok segít- 
 ségével a sín dőlésszöge szabá- 
 lyozható
• Balos/jobbos kivitelben 1.990 Ft

Méretek: S: 35-37, M: 38-40, 
L: 41-43, XL: 44-46

Kiszerelés: 2db

Kiszerelés: 1db EP

EP

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

Az akciós árak és a további, újságban szereplő akcióink a címoldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Az ármegjelölésnél feltüntetett akción kívüli árak kizárólag 
a Vivamax szaküzletekre érvényesek! Termékeink egy része elszámolható egyes egészségpénztárakban, 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!  Az újságban szereplő termékek egy 
része kisebb méretű üzleteink alacsony készletszintje miatt idő előtt elfogyhat, ezeket rendelésre rövid időn belül pótoljuk! A közölt információk tájékoztató jellegűek. Teljeskörű felvilágo- 
sításért kérjük keressen minket központi elérhetőségeinken! Telefon 06-1/889-9080. E-mail: info@vivaldi.hu

• Factum-Med Kft., 8400 Ajka, Szabadság tér 14., (sétáló utcában) 88/201-373
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 6500 Baja, Deák F. u. 12/4., (Cirfusz u. felől) 79/322-172
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35., 66/44-1137
• Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., 1148 Bp., Örs v. tér 24.,1/469-5346
• Vivamed Egészségtár, Mammut I, fsz.,1024 Bp., Lövőház u. 2-6., 70/931-4626  
• Medicator Kft., Bp., 1212, Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Jókai Biocentrum, 1042 Bp., Árpád út 77., 1/369-2461
• OrtoProfil-Szü., Jahn Ferenc Kórház 1203 Bp., Köves út 1., 1/289-6386
• Ortoprofil-Centrum Kft., 1183 Bp., Thököly út 3. (SZTK ép.) 1/297-1210 - 180m 
• Med-Inco Kft., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2., 52/453-570
• OrtoProfil-Szü., 4024 Debrecen, Rákóczi u. 1-5., 52/314-262
• Kényelmi Cipők és Egészségm. Eszk., 2510 Dorog, Mária u. 17., 33/440-741
• Vivamed Egészségtár, 2120 Dunakeszi, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)70/377-7824
• OrtoProfil-Szü., 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 8., 25/404-625
• Rehab-Észak Kft., 3300 Eger, Knézich út 20., 36/320-826
• Egészségtár, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3. (OTP mellett), 28/516-770
• OrtoProfil-Szü., 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. (kórház A épület)96/418-244/1378m
• Prima-Protetika/Gyógy. Szü., 5700 gyula, Semmelweis u. 4., 66/464-445
• Omker Gyógy. bolt, 3000 Hatvan, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
• Sz+Reha Gyógybolt, 8380 Hévíz, Petőfi Sándor u. 11-13., 83/340-286
• Prima-Protetika/Gyógy. Szü., 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6. , 62/220-591
• OrtoProfil-Szü., 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36., 30/664-0076
• OrtoProfil-Szü., 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor u. 10., 30/681-9918
• Medident Kft., 6000 Kecskemét, Horváth Döme körút 10., 76/329-371
• Röntgen Kft., 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 5., 76/482-250
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2., 76/431-799

• Intermed Plusz, 2900 Komárom, Mártírok u. 11., 34/341-249
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 6900 Makó, Szegedi út 2., 62/219-472
• Gyógy. Segédeszköz Szü., 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4., 44/501-530
• Omker Gyógyászati Szaküzlet, Miskolc, Széchenyi u. 62., 30/627-8007
• OrtoProfil-Szü.(Mediflex), 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4., 96/574-795
• Herbária Gyógynövény Szü., 4400 Nyíregyháza, Zrínyi út 8-10., 42/314-343
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 5900 Orosháza, Könd u. 59., 68/473-273
• Rehab-Észak Kft., 3600 Ózd, József Attila u. 31/a (Papagáj-ház) 48/471-611
• Favora Shop, 7030 Paks, Dózsa György út 10., 20/929-7053
• OrtoProfil-Szü., 8500 Pápa, Kossuth L. u. 30., 89/320-898
• OrtoProfil-Szü., 7630 Pécs, Citrom u. 2-6., 72/216-392
• Borostyán Gyógyközpont, 7632 Pécs, Keszüi u. 76., 30/688-8897
• Thétisz Kft., 8600 Siófok, Dózsa Gy.u.18-20., 30/956-0399
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 5540 Szarvas, Szabadság u. 26., 66/210-442
• Oliva Biobolt, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 8. magas fsz.1., 23/350 347
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 6721 Szeged, Pacsirta u. 2., 62/310-294
• Prima-Protetika/Gy.Szü., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. (SZTK 1. rendelő 1. em.) 62/310-152
• OrtoProfil-Szü., 7100 Szekszárd, Béri B. Ádám u. 5-7., (Kórház gomba) 74/501-657
• Medi-Vitas Kft., 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 39., 63/316-814
• Rehab-Észak Kft., 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rendelőintézet területe), 47/560-130
• Omker üzlet-Egészségcentrum, 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 25., 22/503-026
• Medorto Gyógybolt, 9700 Szombathely, Király utca 33., 70/774-6743
• Sanitas 98 Kft., 5000 Szolnok, Batthyány u. 6., 56/515-258
• Intermed Plusz Szü., 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.(Szt. Borbála Kh. körp. fsz.), 34/300-107
• Támasz-Rehab Kft., 2600 Vác, Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• MS Egészségtár, 2112 Veresegyház, Szent-Györgyi A. u. 2., (Praxis ház), 20/579-3195

partnerüzletek
• Medi-Shop Egészségtár, 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 40-44. (OTP mellett), 28/634-206
•  Rehab-Észak Kft., 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Ortoprofil West, 8630 Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. (Dr.Török Sándor Eü. Kp.) 20/349-9668
• Forrás Gyógybolt, 2051 Biatorbágy, Fő u. 63., 23/312-088
• Ortobrace Kft., 1077 Bp., Wesselényi u. 57., 20/337-8630
• Mediter Bt., 1027 Bp.,  Margit krt. 3., 1/ 212-2833
• Celli Gyógybolt, 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 10., 30/828-6490
• Egészség Centrum, 4765 Csenger, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
• Ortoprofil West, 9300 Csorna, Soproni u. 64., (Margit Kórház D épület) 20/349-9543
• Thauma Gyógyászati, 3200 gyöngyös, Kossuth u. 32., 37/316-897
• Prima-Protetika/Gyógy. Szü., 2051 gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22. , (Kórház bejáratánál) 20/964-3880

• Ortobrace Kft., 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 20., 20/430-1614
• Prima-Protetika, 6400 Kiskunhalas, DR. Monszpart u. 1. ( a Kórháznál) 77/423-212
• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 6760 Kistelek, Kossuth u. 19., 20/344 21-41
• Medigor Gy. Szü., 8500 Pápa, Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• A&A Dental Imphotep, 9400 Sopron, Ógabona tér 24., 99/505-200, 99/316-646/1
• Ortoprofil West, 9400 Sopron, Győri út 15., 20/349-9537  
• Intermed Plusz Kft., 2890 Tata, Váralja utca 6., (Szakrendelő épületben), 34/382-415
• Gyógyászati bolt, 2800 Tatabánya, Sárberki üzletsor, 34/337-062
• Harmónia Gyógyászati központ, Tiszaújváros, Szent István út 23/B., 49/611-887
• Medigor Gy. Szü., 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Ortoprofil West, 8900 zalaegerszeg, Zrínyi M u. 1., (Kórház Pavilonsor) 20/349-9534

ÚJ!

ÚJ!

valguSmEd
szilikonos büTyökvéDők

gyors és hatékony segítség bütyökpanaszokra!
• Egyszerre korrigálja és védi is a bütyköt, ezáltal enyhít- 
 heti az irritáció okozta fájdalmat
• Megfelelő helyzetbe igazítja a lábujjat, és hónapokon 
  belül csökkentheti a deformitást
• Kiszerelés: 2db

ValgusMed I.

ValgusMed II.

A lábujj elferdüléséből adódó bütyök-
problémák sok ember (általában nők) 
életét keserítik meg nap mint nap. 
A problémára léteznek éjszaka és 
nappal használatos megoldások is, 
melyek idővel lassíthatják, esetleg 
megállíthatják a folyamat romlását, il-
letve enyhíthetik a panaszokat.

ValgusMed IV.

990 Ft/pár

990 Ft/pár

ÚJ!


