
SZÉPSÉG
ÉS

EGÉSZSÉG

Otthon az egészségben!
A Vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa. Érvényes: 2015. február 5-28-ig.

Elektromos ágymelegítő lepedő

Citizen 453AC felkaros vérnyomásmérő

Jade köves thermo-masszázs ágy

AJÁNDÉK
lázmérővel!

AJÁNDÉK
kézikönyvvel!

Ultrahangos párásító készülék

infralámpa

2év
   garanciával!

Szuper ár!
59.990 ft helyett

49.990 ft

Szuper ár!
4.990 ft helyett

3.990 ft

ViValight polarizált fényű lámpaKiemelt akciós 
ajánlataink:

Kifutó ár!
199.000 ft 

üzembehelyezés:
15.000 ft

11.990 ft helyett

9.990 ft

13.990 ft helyett

11.990 ft

8.990 ft helyett

7.990 ft

mintadarab ár:
149.990 ft
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wellneSS, fitneSS
ShiatSu Deluxe maSSzázSüléS

• Shiatsu masszázs a hátrészen
• Vibrációs masszázs az ülőrészen
• Intenzív melegítő funkció
• Időbeállítási lehetőség
• Csendes működés
• Elegáns, exkluzív kialakítás

Frissítő lábmasszázs az Ön otthonában is!
• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázs a talpon, légpárnás masszázs a 
 bokánál
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető
• Automatikus kikapcsolás 

vitality lábmaSSzírozó

  Görgők a talpnál: a talpmasszázst a ké- 
  szülékbe beépített görgők végzik, melyek 
   hatékonyan reprodukálják az emberi érin-
téssel történő lazító, akupresszúrás masszázstechnikát. 

  Légpárnák: a légpárnák a boka körüli 
   masszázzsal segítenek ellazítani a lábfe- 
  jeket, csökkenthetik azok zsibbadtságát.   
 
  Masszírozó golyócskák: a görgők mozgá- 
  suk révén ide-oda ringatják lábunkat a 
   készülékben. Így a talp folyamatosan érint- 
kezik a golyókkal, melyek átnyomkodják, átmasszírozzák 
azt, érintve az akupunktúrás pontokat,  segítenek har- 
monizálni a szervezet működését.

  

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

14.990 ft

Slimming pro alaK-
formáló maSSzázSöv

ajánlatunk!

Megújult, szuper vékony Crazy Fit

79.990 ft

Crazy fit
ajánlatunk!

Közismert, 
tartókaros 
változat

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

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 erősségi fokozattal
• Összecsukva könnyen tárolható

RENDELÉSRE

akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

4.990 ft

maSSzázSpapuCS 
áSványi KöveKKel

ajánlatunk!

Shiatsu masszázs Melegítő funkció 3 időbeállítási 
lehetőség

29.990 ft helyett

24.990 ft

99.990 ft helyett

79.990 ft

29.990 ft helyett

24.990 ft

Szuper ár!
49.990 ft helyett

34.990 ft
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wellneSS, egéSzSég

eleKtromoS 
ágymElEgÍtŐ lEpEDŐ 

eleKtromoS 
mElEgÍtŐ párna 

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

• 3 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 40 x 32 cm
• Kézzel mosható huzat

1.990 ft

gyapjú VEsEmElEgÍtŐ
ajánlatunk!

1.990 ft

Sópipa
ajánlatunk!

Tartozék cserélhető
vízszűrőbetéttel!

Vízszűrőbetét: 
690 Ft

• Szabályozható intenzitás
• 3,7 literes víztartály
• Kerámia vízszűrő betét
• Automatikus kikapcsolás
• Csendes működés

• A lenvászonba töltött természetes parajdi só 84 féle 
 ásványi anyagot és számos nyomelemet tartalmaz. A 
  világon az egyik legjobb minőségű só, mely hatékonyan 
  képes támogatni szervezetünk öngyógyító mechaniz- 
 musát.
• A felmelegített sópárna légúti panaszok , vesefájdalmak,  
 máj- és epepanaszok, ízületi fájdalmak enyhítésére 
  alkalmazható.
• Hideg állapotában  zúzódás, ficam, rándulás, artritis stb. 
  esetén ajánlott.
•  A fenyőrügy erősíti a természetes só légúti problémákra  
 gyakorolt kedvező hatását.
• A levendula feszültségoldó, nyugtató hatást kölcsönöz a 
  párnának. Segítheti az elalvást, kedvezően hathat az  
 alvászavarokra.
• 100%-ig természetes anyagok felhasználásával készült
• Kiszerelés: 1 kg
• Választható: levendulás, vagy fenyőrügyes kivitelben

Akár 20m²-es 
helyiségbe is!

ultrahangoS 
páráSító KéSzüléK

parajDi SópárnáK levenDulával 
Vagy fEnyŐrüggyEl

11.990 ft helyett

9.990 ft

6.990 ft helyett

5.990 ft

8.990 ft helyett

7.990 ft

Multifunkciós LED kijelző

Negatív ion funkció

Időzíthető bekapcsolás 

Digitális páraszint 
kijelzés 

Szabályozható intenzitás

Alacsony vízszint kijelzés
Automatikus kikapcsolás 

Időzíthető kikapcsolás  

Páraszint beállítás

ultrahangoS hiDegpáráSító 
negatív ion funKCióval 

Ha Ön párásító vásárláskor is a tökéletesre törekszik, 
válassza elegáns megjelenésű és rendkívül intelligens 
Vivamax ultrahangos párásító készülékünket, mellyel a 
számtalan beállítási lehetőségének köszönhetően meg-
valósítható a személyre szabott párásítás! 
Kényelmi funkciók: 
•  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
• Kerámia vízszűrőbetét

Cserélhető
vízszűrőbetéttel!

Akár 25m²-es 
helyiségbe is!

Vízszűrőbetét: 690 Ft

19.990 ft helyett

17.990 ft

Bevezető ár:
1.790 ft/db

Eredeti erdélyi 
parajdi sóból!

ÚJ!

ÚJ!
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ízületvéDelem
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2.590 Ft

4.490 Ft

6.490 Ft

7.990 Ft

térDSzorító
• 32 db 1600 gauss erősségű
  mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben

DeréKSzorító
• 16 db 1600 gauss erősségű 
 mágnessel
• Tépőzáras kivitel
• Több méretben

DeréKSzorító (neoprén)

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

térDSzorító (neoprén)

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

EP
elaSztiKuS ízületi SzorítóKmágneSeS ízületi SzorítóK

CSuKló/hüvelyKujj 
rögzÍtŐ

ajánlatunk!

2.990 ft

mágneSeS infravöröS 
tartáSjavító hátpánt

1.490 Ft

1.490 Ft

1.490 Ft

1.690 Ft

5.990 Ft

térDSzorító
• Térdkalácsnál könnyített 
 anyagból
• Több méretben
Neoprén kivitelben: 2.990 Ft

DeréKSzorító
• Extra erős, kivehető 
 merevítéssel
• Több méretben
Neoprén kivitelben: 9.990 Ft

boKaSzorító
• Sarokrészen könnyített
  anyagból
• Több méretben

KönyöKSzorító
• Könyökrészen könnyített
  anyagból
• Több méretben
Neoprén kivitelben: 2.990 Ft

CSuKló éS Kézfej Szorító
• A teljes kézfej és csukló
  stabilizálására
• Több méretben

• Több méretben
• 8 db mágnest tartalmaz
• Kerámia bevonattal, mely infravörös 
 sugarakat bocsát ki
•  A vállak hátrahúzásával javítja 
 a testtartást

Kombinálja a kineziológiai tapasz és az ízületi 
szorítók hatásmechanizmusát!

vivatenS DigitáliS izom- éS
 iDegStimuláló tenS KéSzüléK 

QmED X-tapE térDrögzÍtŐ

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: 
• Óriásméretű LCD képernyő a kivá-
 lasztott 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

EP
Egészségpénztári 

termék! Elektróda szett:
2.490 Ft / csomag

Az MPH mágneses szorítók anyagának bemutatása:
Bőrbarát, puha szövés

Intenzív 
mágnesterápia

Jó légáteresztő 
képesség

Vastag, jó 
hőtartó anyag

• A beépített kompressziós szalag 
 (tape) segítségével kiemelten stabi- 
 lizálja a térdízületet 
• Tehermentesíti a térdízülethez tarto- 
 zó izmokat, ínszalagokat
• Csökkentheti a térdfájdalmat és a  
 duzzanatot 
• S, M, L, XL méretben ÚJ!

Színterápia készlet:

5.990 ft

4.690 ft

19.990 ft helyett

17.990 ft

2 az

 

 1-ben
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EgészségmEgŐrzés
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!

infralámpa
Javasolt felhasználási területek:
• Reumatikus jellegű panaszok
• Sportorvoslás
• Megfázásos és allergiás 
 tünetek
Teljesítmény: 
100 Watt GE izzóval!

jaDE KöVEs hŐtErápiás párna
A jade kő olyan féldrágakő, mely kiváló a hőmegtartásban 
és a hő továbbadásában. A felmelegített jade kövek 
infravörös hullámokat bocsátanak ki, melyek segíthetnek 
az egészségügyi panaszok csökkentésében, a mozgé-
konyság növelésében.
• 72 db jade kővel
• 700C-ra melegíthető
• Hőmérséklet szabályzó
• Méret: 44 x 44 cm
• Teljesítmény: 50W

jaDe KöveS 
thermo-maSSzázS ágy

• A felsőtestet és a lábrészt masszírozó egység külön  
 irányítható
• A jade kőből álló görgők (9 db) 25°C - 70°C közötti 
  hőmérsékletre melegíthetőek fel
• 5 automata program 
• Két, külön is felmelegíthető kézi thermo-panel 5 és 11 db 
  jade kővel
• Könnyen kezelhető távirányító

RENDELÉSRE

10 munkanapos kiszállítás!

sziliKon saroKEmElŐ

hallux valguS éjSzaKai Sín

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

• 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 is sza- 
 bályozható
• Balos/jobbos kivitelben

EP

EP
 
 

Színterápia készlet:

Szuper ár!
59.990 ft helyett

49.990 ft

Szuper ár!
14.990 ft

1.990 ft

2.990 ft/pár

Kifutó ár!
199.990 ft

üzembehelyezés:
15.000 ft

mintadarab ár:
149.990 ft

Szuper ár!
4.990 ft helyett

3.990 ft

29.990 ft helyett

26.990 ft

EP
Egészségpénztári 

termék!

ÚJ!

Egyes üzletekben kihelyezett használt 
bemutatódarabok 149.990 Ft-ért 

megvásárolhatók a készlet erejéig!

SziliKon talpbetét 
• Extra rugalmas, minőségi szilikon anyagból
• Anatómiai kialakítás két féle szilikon kombinációjával
• Mozgás/állás közben csökkenti az achillesre, az ízüle- 
 tekre és gerincre gyakorolt nyomást
• Segíti a talpra eső terhelés kiegyenlítését
• Különösen ajánlott álló munkát 
 végzőknek, illetve azoknak, akik 
 sokat gyalogolnak/futnak
• Méretek: S: 35-37, M: 38-39, 
 L: 40-41, XL: 42-43, XXL: 44-46

4.990 ft/pár

2.990 ft/pár

SziliKon, KeSKeny 
nŐi talpBEtét

 metatarsus problémákra!

ajánlatunk!
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EgészségmEgŐrzés

érintéSmenteS multifunKCióS 
lázmérŐ 

EP
Egészségpénztári 

termék!

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!
• Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
• Külön hangjelzés a túlságosan magas hőmérséklet
 jelzésére (38°C felett)
• 32 memória hely

Citizen 453aC felKaroS 
VérnyomásmérŐ

• 5 év garancia
• Szabálytalan szívritmus kijelzése
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Egygombos vezérlés, rendkívül halk működés
• 90 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Elem élettartam: kb. 1000 mérés
• Adapter és extra méretű mandzsetta: opcionálisan
  vásárolható

5év
   garanciával!

Extra méretű mandzsetta: 4.990 Ft
Adapter: 2.990 Ft

EP
Egészségpénztári 

termék!

5év
   garanciával!

3év
   garanciával!

Citizen 617 CSuKlóS 
VérnyomásmérŐ

• 5 év garancia
• 99 memória tárhely
• Utolsó 3 eredmény átlagának kiszámítása
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• Automatikus kikapcsolás
• Tároló doboz
• Dátum és idő kijelzés
• Energiaforrás: 2 db AAA ceruzaelem
• Elem élettartam: kb. 250 mérés

EP
Egészségpénztári 

termék!

1.490 ft

Citizen DigitáliS 
lázmérŐ

ajánlatunk!

• 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

szÍnEs KijElzŐs fElKaros 
VérnyomásmérŐ

ÚJ!

Bevezető ár:
8.990 ft

11.990 ft helyett

8.990 ft

11.990 ft helyett

9.990 ft

ajándék 
lázmérővel!

13.990 ft helyett

11.990 ft

Színekkel jelzi a magas 
vérnyomást!
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EgészségmEgŐrzés

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

Tartozék pumpával!

mágneSeS/ionoS 
KarlánCoK

orvoSi aCél fülbevalóK

•  Anyaga: orvosi acél
• Mágnesek: intenzív, 2000 gauss 
  erősséggel
• Germánium, negatív ion és távoli  
 infra korongok
• Több méretben 
• Kivehető szemekkel

A kép illusztráció! Cikkszámok és méretek a készlet erejéig!

4.990 ft/db

Korábbi moDelleK 
Kiárusítás!

Megbízható készülék digitális 
kijelzővel és 2 év garanciával! 

A készülék LED kijelzője 25 ppm felett 
periodikusan kijelzi a helyiségben 
mért szénmonoxid szintet, veszély 
esetén hanggal és fénnyel jelez, így 
segíthet a balesetek megelőzésében.
• Elem: 2 db AA alkáli elem
• Riasztás hangereje: 85 dB
• Érzékelő típusa: elektrokémiai szenzor

szénmonoXiD mérŐ/ 
riaSztó KéSzüléK 

2év
   garanciával!

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 és 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 egy ter-
mékben:
• Ergonomikus ék alak és inhomogén 
  töltet
• Speciális farkcsont kímélő betét
• Nagy energiájú mágnesek, melyek 
  felerősítik a kedvező élettani folya- 
 matokat

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, fotelben, vagy kana- 
 pén ülve
• Állítható erősségi fokozatok
• Lábbal és kézzel hajtva is használható
• Digitális kijelző (idő, megtett út, kaló- 
 ria mérése)

Digitális 
kijelző!

Szuper ár!
4.990 ft helyett

3.990 ft

Kifutó ár!
9.990 ft helyett

6.990 ft

6.490 ft helyett

4.990 ft

17.990 ft helyett

14.990 ft

6.490 ft helyett

4.990 ft

2015-ös modellek

6.990 ft/db

Arany és ezüst színben!

2.490 ft/pár
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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

partnerüzletek

szaküzletek

A termékeket keresse az itt felsorolt üzletekben! 
Vivamax információs szám: 06-1/889-9080, www.vivamax.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
• 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, 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
• Gyógy. segédeszköz Sz.ü., 3600 Ózd, József Attila u. 31/a (Papagáj-ház) 48/471-611
• WS-Vivamax Szaküzlet, 7030 Paks, Dózsa György út 10., 20/929-70-53
• 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/Gyógy.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, 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, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Prima-Protetika/Gy.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
• Vivamax szaküzlet, 1181 Bp., Üllői út 423., 1/290-1832
• Szent Rókus Gyógy. Pont, 2700 Cegléd, Népkör u. 6., (Centrál irodaház alatt) 53/312-505
• Cellmankó Bt., 9500 Celldömölk, Kossuth u. 15., 95/778-021
• Egészség Centrum, 4765 Csenger, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
• Prima Protetika 2051 Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/964-3880  
• Revital Gyógyászati Szü., 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20/G, 93/310-579

• Prima-Protetika/Gyógy.Szü., 5900 Orosháza, Könd u. 59., 68/473-273
• Medigor GySE Szü., 8500 Pápa, Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Helitex, Sárospatak, 3950 Sárospatak, Comenius u. 16. (Rendelő int. mögött) 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
• BioSarok, 8200 Veszprém, Rákóczi u. 7., 88-794-344
• Medigor GySE Szü., 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2., 88/412-186

ÚJ!

Kiemelt téli ajánlatainK 
szenzációs áron!

neoprén ízületi 
SzorítóK

érintéSmenteS 
multifunKciós lázmérŐ

infralámpa

eleKtromoS 
ágymElEgÍtŐ

ElEKtromos mElEgÍtŐ
párna

Sópipa

6.990 ft helyett

5.990 ft

Kifutó ár!
9.990 ft helyett

6.990 ftSzuper ár!
59.990 ft helyett

49.990 ft

Szuper ár!
4.990 ft helyett

3.990 ft

11.990 ft helyett

9.990 ft

8.990 ft helyett

7.990 ft

2.990 ft-tól

1.990 ft

vivalight polarizált 
fényű lámpa

parajDi SópárnáK levenDulával 
Vagy fEnyŐrüggyEl

co mérŐ/
riaSztó KéSzüléK

19.990 ft helyett

17.990 ft

Bevezető ár:
1.790 ft/db

multifunKCióS 
ultrahangoS páráSító


