
     vivamax alakformáló fitness készülékek!

SZÉPSÉG
ÉS

EGÉSZSÉG
Tavaszi megújulás

Crazy fit „superslim” 
extra vékony vibráCiós tréner 

x-slim alakformáló 
masszázskészülék

turbo trainer 
Hasizomgép

Otthon az egészségben!
A Vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa. Érvényes: 2015.04.09-04.30.

Szenzációs egészségmegőrző és 
alakformáló ajánlatok!

AquaGlobe Diamond légtisztító

DeLuxe masszázsülés 

Fisiocrem gyógynövényekkel

Mágneses ékszerek 

AJÁNDÉK
fülbevalóval!

AJÁNDÉK
illóolajjal!

59.990 ft helyett

49.990 ft

ÚJDONSÁG!

12.990 ft helyett

11.990 ft

7.990 ft
/db-tól!

Bevezető ár:
2.490 ft

17.990 ft

79.990 ft

24.990 ft
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izomstimuláCiós masszázsöv

x-slim alakformáló masszázskészülék (bármely testrészre)

Elektromos impulzusokkal a tökéletes vonalakért!
A készülék a hasizmokat elektromos izomstimulációs 
(eMS) technikával formálja. Az idegek stimulálása össze-
húzódásra és elernyedésre készteti az izmokat, mellyel 
gyorsan és egyszerűen formálhatja testét, feszesítheti 
hasát és megszabadulhat felesleges kilóitól. 6 automata 
funkciójának köszönhetően mindenki kiválaszthatja a 
neki legmegfelelőbb programot.
• Formál és feszesít megerőltető aktív edzés nélkül
• Hasprések és felülések hatását szimulálja, mely segít  
 erősíteni a hasfal izmait, emelve azok állóképességét
• Gyors és hatékony alakformáló eszköz
• Elemmel működik, így bárhol és bármikor használható

Szenzációs újdonság! 
Új generációs, bármely testrészre könnyedén felhelyezhető készülék intenzív vibrációs motorral!

fitness/alakformálás

slimming pro alakformáló 
masszázsöv  

Karcsúsodjon pihenés közben! Formálja problémás 
testrészeit TV nézés, vagy házimunka közben!

• 7 választható edzésprogram
• 10 fokozatú intenzitás szabályzó
• Nagy erősségű masszázs
• Intenzív hőterápia, “szauna” funkció
 (65 oC-ra fűthető!)
• Elliptikus vibráció 2 masszázsmotorral
• Anti-cellulit hatás

16.990 ft helyett

14.990 ft

• Hatékony zsírégetés, alakformálás és narancsbőr kezelés
• Testünk bármely részét átmozgathatjuk vele: vádlik, comb, csípő, hát, has, stb.
• Optimális méretének és állítható 2 különböző hosszúságú rögzítő övének köszönhetően
  bármely testrészen használható
• Intenzív spirális vibráció és hatékony mikromasszázs
• Automata és manuális üzemmód, több intenzitás fokozattal
• Optimális mérete miatt elfér egy női táskában
• Hálózatról és szivargyújtóról is használható, így utazáshoz is magával viheti

Bevezető ár:
17.990 ft

Bevezető ár:
9.990 ft

ÚJ!

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

dinamikus ülőpárna

       laiCa víztisztítás

Has

Csípő

Fenék

Comb

Tartozék pumpával!

+
AJÁNDÉK!

3 + 1 db bi-flux szűrőbetét 
(1.248 Ft/db) 

4.990 ft 3.990 ft/db

Clear Line víztisztító kancsók 
5 féle színben, 1 db szűrőbetéttel 

ÚJ!

4.490 ft helyett

3.990 ft



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

79.990 ft

Crazy fit
ajánlatunk!

Közismert, 
tartókaros 
változat

“multiCare” fitness mérleg
6 funkCióval

A multifunkciós mérleg a testtömeg mellett a következő 
értékeket is méri:

Testzsír: A zsírszövet aránya a teljes testtömeghez 
viszonyítva. Minden fogyókúra fontos mérőszáma a 
testtömeg csökkenés mellett.
Izomtömeg: Az izomtömeg százalékos arányát adja meg. 
Az egészséges életmódhoz elengedhetetlenül fontos 
testedzések hatékonyságának mérésére is használható!
Test hidratáltság: A szervezet víztartalmát adja meg. A 
napi megfelelő folyadékbevitel élettanilag rendkívül fontos, 
a funkció ennek nyomon követésére is használható.
Csonttömeg: A csonttömeg százalékos arányát mutatja. 
Kifejezetten hasznos lehet csontritkulás megelőzésében 
és felismerésében is.
Ajánlott napi kalóriabevitel: A betáplált adatok (nem, 
kor, magasság) és mért eredmények alapján javaslatot 
tesz az optimális napi kalóriabevitelre.

8.990 ft helyett

7.990 ft

fitness/alakformálás
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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

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

6 az

 

 1-ben

Megújult, szuper vékony 
Crazy Fit

14 cm

43 cm
75 cm

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

24.990 ft

79.990 ft
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masszírozók
Deluxe masszázsülés állítHató nyakmasszázzsal

Nyakmasszázs
A készülék óriási előnye az állítható magasságú nyakmasszírozó 
funkció, melynek segítségével már a nyakát is masszírozhatja, még 
teljesebbé téve a masszázsélményt.

Shiatsu masszázs
Shiatsu masszázs során a masszázsgörgők körkörös mozdulatokkal 
haladnak végig a gerincoszlop két oldalán. Ez olyan érzés, mintha a 
hüvelykujjak erős, körkörös mozdulatokkal puhítanák a gerincoszlop 
mindkét oldalán lévő letapadt izmokat, kialakult izomcsomókat.

Rolling masszázs
Rolling masszázs során a görgők párhuzamosan mozognak fel-le 
a gerinc mentén, viszont nem forognak úgy, mint Shiatsu módban.

Vibrációs masszázs
A készülék aljába épített vibrációs motor az 
alsótest masszírozásához nyújt segítséget.

Melegítő funkció
A melegítő funkció segíti az izmok és a szervezet 
jobb ellazulását, valamint a vérkeringés fokozását. 
A kellemes meleg tovább erősíti a masszázs 
pozitív élettani hatásait.

Prémium masszázsülés 4 féle masszázsmóddal és hőterápiával!

59.990 ft helyett

49.990 ft

masszázspapuCs 
ásványi kövekkel

Lépésről lépésre az egészség felé!
A Jade masszázspapucsok ásványi 
kövekkel masszírozzák a talp aku- 
punktúrás pontjait. A reflexzónák 
akupresszúrás stimulálása jótékonyan 
hat számos belső szerv működésére, 
így a masszázspapucsnak fontos 
egészségmegőrző szerepe lehet 
mindennapi életünkben.
• Napi 15 perces használat javasolt
• Méretek: 36 - 44-ig

• Vibrációs masszázs a véráramlás 
  gyorsítására
• Lazítja a merev izmokat
• Elemmel (3xAAA mikroelem – nem 
  tartozék) és USB kábellel is működik

relax  
kézi masszírozó

mini masszírozó
készülék

Extra könnyű készülék a 
kényelmesebb használatért!

• Három különböző masszírozó fejjel: 
  - mélyizom masszázsfej 
 - precíziós masszázsfej 
 - frissítő/élénkítő masszázsfej
• 5 automata program
• Állítható masszázs intenzitás
• Könnyű kezelhetőség

Cserélhető 
masszázsfejekkel!

1+1 
akció!
Most egyet fizet 

kettőt kap!

szuper ár!
6.990 ft helyett

4.990 ft

szuper ár!
1.990 ft

6.990 ft helyett

5.990 ft
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ízületvéDelem

fisioCrem gyógynövényekkel
Mozogjon szabadon és 

természetesen!
A Fisiocrem gondosan válogatott, 
természetes gyógynövények hozzá-
adásával készült. Aktív hatóanyagok:

vivatens Digitális izom- és
 iDegstimuláló tens készülék 

EP
Egészségpénztári 

termék! Elektróda szett:
2.490 Ft / csomag

19.990 ft helyett

17.990 ft

1.490 Ft

1.490 Ft

1.690 Ft

térDszorító
• Több méretben
• Térdkalácsnál könnyített 
 anyagból

1.490 Ft

1.990 Ft

bokaszorító
• Több méretben
• Sarokrészen könnyített
  anyagból

bokabanDázs
• Több méretben
• A boka stabilizálására

könyökszorító
• Több méretben
• Könyökrészen könnyített
  anyagból

Csukló/kézfej szorító
• Több méretben
• A teljes kézfej és csukló 
 stabilizálására

2.490 Ft

4.990 Ft/pár

2.990 Ft/pár

2.990 Ft/pár

tartásjavító Hátpánt
• Több méretben
•  A vállak hátrahúzásával javítja 
 a testtartást

szilikon talpbetét
• S: 35-37, M: 38-39, L: 40-41, 
 XL: 42-43, XXL: 44-46
• Extra rugalmas, minőségi 
 szilikon anyagból

szilikon slim talpbetét
• S: 35-38, M: 39-42, L: 43-46
• Vékonyított kivitel 
• Metatarsusi (haránt-
 boltozati) problémákra 

szilikon sarokemelő
• S: 35-37, M: 38-40, L: 41-43, 
 XL: 44-46
• Extra rugalmas, minőségi 
 szilikon anyagból

elasztikus ízületi szorítók EP

EP
Egészségpénztári 

termék!

kineziológiai tapasz
bézs, vagy kék színben

ajánlatunk!

3.490 ft

ÚJ!

ÚJ!

Mivel vízbázisú krém, javasoljuk akár ízületi 
szorítókhoz, azok jótékony hatásának fokozására!

Kiszerelés: 
60 ml

Árnika Orbáncfű Körömvirág Teafa

 Természetes hatóanyagok
 gyors eredmény
 Egyszerű használat
 Minden korosztálynak
 Ajánlott ízületi szorítókhoz is

ÚJ!

Nekünk már bizonyított, 
próbálja ki Ön is!

Igényelje ingyenes 
termékmintáját 

szakképzett eladóinktól 
a készlet erejéig!

Bevezető ár:
2.490 ft
(41,5 Ft/ml)

Tökéletes segítség fájdalomcsillapításban és 
alakformálásban! 

A kombinált TENS-EMS készülékkel történő kezelés az 
emberi test saját, fájdalmat elnyomó mechanizmusait 
aktiválja azzal, hogy az érző idegek stimulálásával a 
fájdalom idegi jelzéseit blokkolja. Ezzel egyidejűleg fo- 
kozza a szimpatikus idegrendszeri funkciók normalizá-
lását segítő endorfin termelődését.
Termékjellemzők: 
• Óriási LCD képernyő a kiválasztott
  testtájék megjelenítésével
• 60 automatikus és 18 manuális 
 program
• Szakorvos által beállítható program- 
 lehetőség
• 4 elektróda (tartozék) egyidejű 
 használata
• 2 felhasználó kezelési adatainak 
 (2x30) egyidejű tárolása
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mérőkészülékek

EP
Egészségpénztári 

termék!

• 3 év garancia
• Mért eredmények értékelése 3 színnel 
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Nagyméretű kijelző
• Mérés közbeni elmozdulás kijelzése
• Megbízható, pontos mérés, kiváló ár/érték arány
• 2x120 memória tárhely
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Elem élettartam: kb. 300 mérés
• Dátum és idő kijelzés
• Adapter: opcionálisan vásárolható

vivamax színes kijelzős 
Felkaros vérnyomásmérő

Színekkel jelzi 
a magas vérnyomást!

990 ft

vivamax Digitális 
lázmérő

ajánlatunk!

EP
Egészségpénztári 

termék!

diavue vércukorszint mérő

50 db tesztcsík akciós ára: 
2.990 Ft

+

diavue vércukorszint mérő 
akCiós Csomag

• Minimális mennyiségű vérminta (0,7 μl)
• 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 mérésekhez,
10 db lándzsa 

* A csomag termékeinek teljes (nem akciós) áron számított összértéke!

5év
   garanciával!

citizen Felkaros (453ac) és 
csuklós (617) vérnyomásmérők
(F): felkaros; (CS): csuklós kivitel

• Szabálytalan szívritmus kijelzése (F)
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése (F)
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása 
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• 90 (F) ill. 99 (CS) memória tárhely
• Dátum és idő kijelzés (CS)
• Energiaforrás: 4 db AA (F) ill. 2 db AAA (CS) elem 
• Elem élettartam: kb. 1000 (F) ill. 250 (CS) mérés
• Adapter: opcionálisan vásárolható (F)

EP
Egészségpénztári 

termék!

3 doboz (150 db) tesztcsík vásárlásakor 
AJáNDÉK VÉRCuKoRSzINT-

Mérőt Adunk!

13.990 ft helyett

11.990 ft

9.990 ft helyett

8.990 ft

11.990 ft helyett

9.990 ft

11.990 ft helyett

7.990 ft

szuper ár!
22.460* ft helyett

9.990 Ft/csomag

Adapter: 2.990 Ft

érintésmentes multifunkCiós 
lázmérő 

EP
Egészségpénztári 

termék!2év
   garanciával!

4 az

 

 1-ben

Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet méréshez

Érintés nélküli 
mérés!

Ne ébressze fel kicsi angyalkáját egy lázmérés miatt! 
A non-contact (érintés nélküli) lázmérővel akár alvás 
közben is megmérheti gyermeke testhőmérsékletét. 
Sőt, segítségével könnyedén megtudhatja a fürdővíz, a 
bébiétel, vagy a szoba hőmérsékletét is!
• Újdonság: hangjelzést némító gombbal!
• Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
• Külön hangjelzés a túlságosan magas hőmérséklet
 jelzésére (38°C felett)
• 32 memória hely

11.990 ft helyett

9.990 ft

3év
   garanciával!
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egészségmegőrzés

AJÁNDÉK
illóolajjal!

Varázsolja otthonába a tiszta, üde levegő frissességét! 
A készülék csapvíz segítségével szűri ki a levegő-
ben található - akár mikroszkopikus méretű – káros 
anyagokat és kellemetlen szagokat. Az Aquaglobe 
“Diamond” légtisztító készülék  fény- és aromaterápiával 
is segíti jó közérzetünk és kedélyállapotunk megőr- 
zését! 
Újdonság: csendesebb éjszakai üzemmóddal!
• Légtisztítás hidro-ionizációs technikával (csapvízen át- 
 szűri és ionokkal dúsítja a levegőt)
• Aromaterápia: a vízbe illóolajat is csepegtethet, a 
 készülék másodpercek alatt megtölti a helyiséget a 
  kívánt illattal
• Nincs szükség drága szűrőbetétre, csak sima csapvízre
• Fényterápia: hangulatos LED világítás, mely éjszaka, 
  sötét szobában különösen látványos Akár 20m²-es 

helyiségbe is!

aquaglobe „DiamonD” 
légtisztító készülék 

prémium illóolaj keverékek

100% tisztaságú illóolaj keverékek, gaz-
daságos és hosszan érződő kellemes 
illatkombinációk! Ízelítő választékunkból:
• Mediterrán frissesség
• Édes harmónia
• Szenvedély
• Nátha stop
• Légfertőtlenítő
• Anti-smoke

Használja illóolaj 
keverékekkel!

hűtőszekrény légtisztító
A termék ózon kibocsátásával segít semlegesíteni a hűtő-
szekrényben lévő szagokat. Segíthet az élelmiszerek 
romlásáért felelős baktériumok elszaporodásának meg-
akadályozásában. 
• 250 literes tisztító kapacitás
• Ózon kibocsátás: 
 max. 0,08 ppm

12.990 ft helyett

11.990 ft

1.990 ft/db1.790 ft

sópárna levenDulával
ajánlatunk!

szuper ár!
4.990 ft helyett

3.990 ft

mágneses 
gyógy-Háttámasz

Intenzív mágnesterápia és 
optimális gerinc megtámasztás! 

A praktikus eszköz megtámasztja 
a gerincet és helyreállítja annak 
természetes görbületeit, a mágnes-
terápia pedig felerősíti a kedvező 
élettani folyamatokat. A mágneses 
gyógy-háttámasz ezáltal csökkentheti, 
illetve megelőzheti a nyaki-, derék- 
és hátfájdalmakat, javíthatja élet- 
minőségünket.
Ajánljuk:
• Ülőmunkát végzőknek
• Sokat ülő, olvasó 
 diákoknak
• Gépjárművezetőknek

mágneses  
gyógy-ülőpárna

Jótékony hatású 
mágnesek 

Gerinckímélő 
komfort betét 

Ergonomikus 
ék alak 

Az egészséges ülésért!
3 egészségmegőrző hatás egyben:
• Ergonomikus ék alak és inhmogén 
  töltet
• Speciális farkcsont kímélő betét
• Nagy energiájú mágnesek (kivehe- 
 tő betét), melyek felerősítik a kedve- 
 ző élettani folyamatokat

5.990 ft helyett

4.990 ft

5.990 ft helyett

4.990 ft

Fekve és ülve is használható!

“gerinC Doktor” 
Hátnyújtó paD
A gerinc egészségéért!

Napi pár perces használata segíthet:
• A hátfájás csökkentésében, illetve 
  megelőzésében
• A gerinc természetes görbületének 
  visszaállításában
• Váll- és hátizmok rugalmasságának 
  javításában
• A helyes testtartás kialakításában
3 fokozatban állítható a hát edzettségi 
állapotától függően! Hossza: 39 cm.

7.990 ft helyett

6.990 ft

Az AquaGlobe készülékhez fejlesztve! 

Kiszerelés: 20ml



partnerüzletek

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

mágneses ékszerek
orvosi aCél és Hematit

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
• Királyhágó Gyógy. Szü., 1126 Bp., Királyhágó utca 8.,1/489-3314
• OrtoProfil-Szü., 1121 Bp., Szanatórium u. 19., (OORI), 1/391-1900/1248 m
• OrtoProfil-Szü., Jahn Ferenc Kórház 1203 Bp., Köves út 1., 1/289-6386 
• 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
• 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. 7/a, 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

• 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
• Prima-Protetika/Szü., 5600 Békéscsaba, Trefort Á. u. 5-7., (ÉP-KÉZ-LÁB Ü.) 20/939-0699
• Forrás Gyógybolt, 2051 Biatorbágy, Fő u. 63., 23/312-088
• Kozitron-X Vivamax szaküzlet, 1181 Bp., Üllői út 423., 1/290-1832
• Sary Med Kft, 1173 Bp., Ferihegyi út 93., 1/253-5068
• Mediter Bt., 1122 Bp., Városmajor utca 1/c. (Déli Pu-nál), 30/743-29-42
• Mediter Bt., 1027 Bp., Margit krt 3. (Margit híd lábánál), 1/212-2833
• Szent Rókus Gyógy. Pont, 2700 Cegléd, Népkör u. 6., (Centrál irodaház alatt) 53/312-505
• Egészség Centrum, 4765 Csenger, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
• Mediter Bt., 2030 Érd, Felső utca 7., (Rendőrséggel szemben), 30/387-2792

• Thauma Gyógy. S.E. Centrum, 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 32., 37/316-897
• Prima-Protetika, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart u. 1.  (kórháznál), 77/423-212
• Revital Gyógyászati Szü., 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20/G, 93/310-579
• Medigor Gy. Szü., 8500 Pápa, Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Helitex Gy. Szü. , 3950 Sárospatak,  Rákóczi u. 58., (a Bodrog Hotel épület), 47/656-465
• Egészségvédő kész. szü., 8600 Siófok, Dózsa Gy. út 18-20. (Tanácsház u. sarok) 84/311-735 
• Imhotep GYSE szaküzlet, 9400 Sopron, Ógabona tér 24., 99/505-200
• Intermed Plusz Kft., 2890 Tata, Váralja utca 6., (Szakrendelő épületben), 34/382-415
• Kisváci Patika (Nyelvdeklő Kft), 2600 Vác, Papp Béla u. 10., 27/306-190
• Medigor Gy. Szü., 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Gyógy. Segédeszköz Szü., - Kamron  Kft., 8420 zirc, Reguly A. u 4., 88/414-460
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mágneses/ionos karlánCok

mágneses Hematit gyöngy 
              ékszerek

Gyöngyház és antracit színben! 
Nyakláncok 
 

Karláncok
Állítható méret!

8.490 ft/db

7.990 ft/db

4.990 ft/db

mágneses fülbevalók

  mágneses/ionos nyaklánCok

orvosi acél fülbevalók
Arany és ezüst színben!

Hematit gyöngy fülbevalók
Gyöngyház és antracit színben!

1.990 Ft/pár

1.990 Ft/pár

GYJFS5S GYJCS1SGYJBS5S

11.990 ft/db

AJÁNDÉK
fülbevalóval!

AJÁNDÉK
gyöngy fülbevalóval!

OrvOsi acél ékszerek

GYJM9SF

GYJBS4SNGYJBS8SNGYJB2SNGYJB3SN

GYJB4SN GYJC7SN/F GYJFS6S N/F

N=női, F=férfi, N/F=unisexAJÁNDÉK
fülbevalóval!
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