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Otthon az egészségben!

Otthon az egészségben!

Tisztelt Egészségtudatos Érdeklődő!
Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önnek az általunk forgalmazott VIVAMAX egészségmegörző, wellness és
szépségápolási eszközöket és egyéb kiegészítő termékeket. A VIVAMAX hálózat üzleteiben ezek a termékek ingyenes kipróbálás mellett már az ország egész területén megtalálhatók!
Általánosságban elmondható, hogy – tisztelet a kivételnek – a magyar emberek egészségi állapota messze nem
kielégítő. Pedig egy kis odafigyeléssel – akár napi néhány perc ráfordítással, az egészségmegőrzést elősegítő eszközök rendszeres használatával – sokat javíthatnánk közérzetünkön, életminőségünkön.

A korábban soha nem látott műszaki fejlődés lehetővé teszi, hogy ma már otthon is frissítő jade köves masszázzsal
kényeztethetjük magunkat, a legkisebb erőfeszítés nélkül formálhatjuk alakunkat, eltüntethetjük a nemkívánatos
zsírpárnákat, és akár naponta ellenőrizhetjük vérnyomásunkat, vércukorszintünket, testünk zsír- és víztartalmát.
Mindennapi életünk részéve tehetjük azokat az eszközöket, amelyek az ultrahang, aktív oxigén, negatív ionok és
távoli infravörös energia jótékony hatásával segítenek szervezetünk öngyógyító képességének fenntartásában.
Ugyanakkor napjainkban ismét előtérbe kerülnek a kiemelkedő eredményességű, ősi egészségmegörző módszerek, mint például a mágnesterápia és akupunktúra, annak is egy modern, a mai kornak tökéletesen megfelelő változata, az elektromos akupunktúra. A sóterápiás készülékek segítségével otthonunkba varázsolhatjuk a sóbarlangok
számos jótékony hatását, otthoni víztisztítással pedig egyszerűen, kényelmesen, környezetbarát módon és kedvező
áron gondoskodhatunk tiszta, egészséges és jó minőségű ivóvízről.
Mindezeket és még sok más, az egészségmegőrzést szolgáló terméket kínálunk katalógusunkban.
Forgassa egészséggel!

Legnépszerűbb forgalmazott márkáink:

Otthon az egészségben!
EP

Ahol ezt a jelet látja, az a termék egészségpénztárra elszámolható!
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Házi diagnosztika

CITIZEN

Prémium minőség Japánból!
A Citizen japán cégóriás 1918 óta gyárt prémium
kategóriás készülékeket, gyógyászati eszközöket. A
Citizen márka világelső a precíziós műszer gyártásban,
vérnyomásmérői világviszonylatban is a csúcskategóriát
képviselik.
A magas vérnyomás (hipertónia) korunk népbetegsége,
melynek időben történő felismerése életeket menthet!
Ne bízza egészségét kétes pontosságú készülékekre:
mérje vérnyomását napi rendszerességgel Citizen
vérnyomásmérővel! A készülékekre 5 év korlátlan garanciát biztosítunk (kivéve a mandzsetta), ami szintén
megnyugtató biztosíték a termékek kifogástalan minőségére!

5év

garanciával!

Japán precizitás!

CITIZEN 453AC felkaros
vérnyomásmérő
GYCH-453AC; Adapter: GYCH-AC

CITIZEN 456 felkaros
vérnyomásmérő

GYCH-456; Adapter: GYCH-AC
EP
•
Szabálytalan
szívritmus
kijelzés
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
• Mérés közbeni elmozdulás észlelés
• Mérés közbeni elmozdulás észlelés
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk
• 90 memória tárhely
működés
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
•
90 memória tárhely
• Automatikus kikapcsolás
•
Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
•
Automatikus
kikapcsolás
• Elem élettartam: kb. 1000 mérés
•
Dátum
és
idő
kijelzés
• Adapter: opcionális
• Mandzsetta tároló
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Elem élettartam: kb. 500 mérés
• Adapter: AC/DC adapter (DC6V, 0.6A)

EP

CITIZEN 453 felkaros
vérnyomásmérő
GYCH-453
• Adapter csatlakozó nélkül
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CITIZEN 657 csuklós
vérnyomásmérő
GYCH-657
EP
• Extra vékony (15mm) monitor egység
• Exkluzív kialakítás és design
• 90 memória tárhely
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
garanciával!
• Mérés közbeni elmozdulás észlelés
• Utolsó 3 eredmény átlagának kiszámítása
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• Automatikus kikapcsolás
• Tároló doboz
Japán precizitás!
• Elem élettartam: kb. 400 mérés
• Energiaforrás: 2 db AAA ceruzaelem

5év

CITIZEN 617 csuklós
vérnyomásmérő
GYCH-617
EP
• 99 memória tárhely
• Utolsó 3 eredmény átlagának kiszámítása
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• Automatikus kikapcsolás
• Tároló doboz
• Dátum és idő kijelzés
• Elem élettartam: kb. 250 mérés
garanciával!
• Energiaforrás: 2 db AAA ceruzaelem

5év

Japán precizitás!

CITIZEN fülhőmérő
GYCTD504
• Mérési idő 1-3 mp
• Utolsó 12 mért eredmény tárolása
• Automatikus kikapcsolás
• Méréshatár 34,0°C-43,0°C
• Antibakteriális felület
• Energiaforrás: 1 db CR2032 gombelem

2év

EP

garanciával!

Japán precizitás!

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ
GYCT-513W
• Szájban, hónaljban vagy végbélnyílásban
használatos készülék
• Vízálló, mosható konstrukció
• Mérési idő: 60 mp, utolsó mért eredmény tárolása
• Automatikus kikapcsolás
• Méréshatár: 32,0 °C - 44,0 °C
• Energiaforrás: 1 db LR41-es gombelem

EP

Japán precizitás!

egészség
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ColorX színes kijelzős vérnyomásmérők

Színekkel jelzi a magas
vérnyomást!

3év

garanciával!
Optimális feletti érték
Optimális és az alatti érték

felkaros vérnyomásmérő

csuklós vérnyomásmérő

GYV9; Adapter: GYV9AC-LAM3M
EP
• Mért eredmények értékelése 3 színnel
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás kijelzése
• Nagyméretű kijelző
• Megbízható, pontos mérés, kiváló ár- érték arány
• 2x120 memória tárhely
• Automatikus kikapcsolás
• Ajándék tároló táska
• Elem élettartam: kb. 300 mérés
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Dátum és idő kijelzés
• Adapter: opcionálisan vásárolható

GYVHL-168
• Egyszerű használat
• Egyedülállóan nagyméretű kijelző
• 3 x 30 memória tárhely
• Ajándék tároló doboz
• Automatikus kikapcsolás:
használat után 1 perccel
• Elem élettartam: kb. 250 mérés
• Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

EP

fül- és homloklázmérő
GYv7
EP
• Infravörös érzékelővel történő mérés a homlokon és a fülben
• Nagyméretű LCD kijelző, dátum és idő kijelzés
• Mért eredmények színes kijelzése:
		
- zöld szín: normál hőmérséklet
		
- narancssárga szín: hőemelkedés
		
- piros szín: láz
garanciával!
• Mérési idő: 2 mp, mérési skála: 32,0°C - 42,9°C
• Automatikus kikapcsolás: használat után 3 perccel
• Higiénia biztosítása védősapkával
• Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

3év

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ FLEXIBILIS FEJJEL
GYVLT15S
• Rugalmas, 60°-ban elfordítható fej
• Vízálló borítás, automatikus kikapcsolás
• Mérési idő: 60 mp, utolsó mért eredmény tárolása
• A mérés befejezését sípoló hang jelzi
• Méréshatár: 32,0 °C - 42,0 °C
• Energiaforrás: 1 db LR41 gombelem

6
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Érintés nélküli
mérés!

ÉRINTÉS NÉLKÜLI LÁZMÉRŐ
GYV8

EP

A Non-Contact mérési technológia óriási előnye, hogy segítségével
nem csak testhőmérsékletet mérhetünk, de könnyedén megtudhatjuk akár a fürdővíz, bébiétel és levegő hőmérsékletét is, valamint
gyermekünk lázát alvás/mozgás közben is megmérhetjük! A termék
megbízhatóságát a gyártó által garantált hosszú élettartam, valamint
a 2 éves garanciaidő szavatolja.
• 2 év garanciával
• Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
• Külön hangjelzés a túlságosan magas hőmérséklet
jelzésére (38°C felett)
• 32 memóriahely
• LCD kijelző háttérvilágítással
• Automatikus kikapcsolás (30 másodperc után)
• Rendkívül hosszú élettartam (kb. 40 ezer mérés)
Felhasználási területek:
1. Testhőmérséklet mérés
2. Szobahőmérséklet mérés
3. Fürdővíz hőmérséklet mérés
4. Felületi hőmérséklet mérés

2 másodperc alatt, akár alvás közben is
megmérheti gyermeke lázát!

2év

garanciával!
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Testhőmérséklet mérésére
Bébiételekhez

-ben

Fürdővízhez
Szobahőmérséklet méréshez

“Multicare” fitness mérleg
GYVBF1
Vizsgálja meg és elemezze szervezete állapotát egy multifunkciós mérleggel!
A készülék a testsúly 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 értékek (nem, kor,
magasság) és mért eredmények alapján javaslatot tesz az optimális
napi kalória-bevitelre.

További termékjellemzők:
• Szuper vékony: 1,7 cm
• Méréshatár: 150 kg
• Memória: 12 felhasználó
• Automatikus be- és kikapcsolás
• Energiaforrás: 1 db CR2032 elem

Tipp: Az eredmények kiértékelésében segítséget nyújtanak a használati útmutatóban található értelmező táblázatok!

varta elemek
VEHEAA4, VELEAA4, VEHEAAA4, VELEAAA4
Varta High Energy ceruza elem (AA) 4db/csomag
Varta High Energy mikro elem (AAA) 4db/csomag

egészség	

Varta Longlife ceruza elem (AA) 4db/csomag
Varta Longlife mikro elem (AAA) 4db/csomag

www.vivamax.hu
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Levegőkezelés

“EXCELLENCE” LÉGTISZTÍTÓ pollen szűrővel

GYXJ-2200; HEPA SZŰRŐbetét: GYXJ2200H
A készülék hatékonyan semlegesíti a szobában lévő kellemetlen szagokat, az egészségre káros cigarettafüstöt, port, polleneket, baktériumokat, vírusokat és más allergén anyagokat.
Háromlépcsős tisztítási mechanizmus:
• Pollen szűrő: az allergén részecskék (pollenek) kiszűrése
• Ionizáció és aktív oxigén: dohányfüst és kellemetlen szagok ellen
• UV lámpa: vírusok és baktériumok sterilizálására
25 m2-es helyiségbe ajánlott
Ózonos
fertőtlenítés
Szagok
semlegesítése
Baktérium és
gomba stop
Hosszabb
eltarthatóság

Tipp: használja allergiás tünetek enyhítésére!

HŰTŐSZEKRÉNY LÉGTISZTÍTÓ ÉS
BAKTÉRIUMÖLŐ KÉSZÜLÉK
GYVH14
• Intenzív légtisztítás és sterilizálás (baktériumok, gombák) ózon segítségével
• Segíthet meghosszabbítani az élelmiszerek frissességét, eltarthatóságát
• Ózonkibocsátás mértéke: 2mg/óra
• Hangtalan működés, 250 l-es tisztítókapacitás
• Energiaforrás: 4 db AA elem (nem tartozék)
Tipp: az optimális hatás elérése érdekében a felső polcra helyezze!

SALIN SÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK
GYSAL01, Sóbetét Salin készülékhez: GYSAL02
Sóslevegő a hegyek szívéből!
• Napi minimum 8 óra (pl. éjszakai) használat ajánlott
• Kb. 16 m2-es helyiségbe javasolt
• Ventillátorral, mikro sókristályokkal dúsítja a levegőt

Sópipa 2
GYSO2
• Műanyag kivitel
• Kb. 1/2 évig használható

Tipp: otthonában használjon
Salin sóterápiás készüléket is!

Sópipa 1

Sófáni (gyerek)

GYSO1
• Kerámia kivitel

GYSO3

nózi mentolos légúttisztító stift
RNEBNO (25 stift/doboz)
Javasolt:
• Légzéskönnyítésre, légúttisztításra
• Allergiás időszakban
• Megfázás és nátha esetén

8
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AQuaglobe légtisztító készülék
GYVH17
A készülék hatékony tisztító mechanizmusának köszönhetően egyszerű csapvíz
segítségével szűri ki a levegőben található - akár mikroszkopikus méretű - káros
anyagokat és kellemetlen szagokat.
Az AquaGlobe levegőkezelő készülék ráadásként fény- és aromaterápiával is
segíti jó közérzetünk és kedélyállapotunk megőrzését!
• Légtisztítás hidro-ionizációs technikával (csapvízen átszűri és
ionokkal dúsítja a levegőt)
• Fényterápia: hangulatos LED világítás, mely éjszaka, sötét szobában
különösen látványos!
• Aromaterápia: a vízbe illóolajat is csepegtethet, a készülék
másodpercek alatt megtölti a helyiséget a kívánt illattal
• Nincs szükség drága szűrőbetétre, csak sima csapvízre
• 20m2-es helyiség levegőjének megtisztítására javasolt

e

Tipp: élvezze a légtisztító örvénylő fényjátékát
besötétített szobában!
Állott levegő és
szennyeződések

Negatív ionokkal dúsított,
kristálytiszta levegő

d

Tisztító mechanizmus:
por, baktériumok,
szagok eltávolítása

a
c

Aromaterápia: a vízbe
AquaGlobe illóolaj keverék is csepegtethető!

b

A szennyeződések
a készülék vizében
koncentrálódnak

Próbálta már? Csepegtessen a készülék víztartályába hangulatának megfelelő illóolajakat!
Illóolajkeverékek:

Illóolajok, illóolaj keverék
A Vivamax AquaGlobe készülékhez kifejlesztett illóolajkeverékek
100% tisztaságú illóolajok speciális, a készülék vizében megfelelő
elegyedést és ezáltal folyamatos, intenzív illathatást biztosító keverékei.
• Kiszerelés: 20ml
Tipp: illóolajkeverékek használatával a kívánt speciális illathatás eléréséhez nem szükséges 4-5 féle, különböző illóolajat megvásárolnia!
Próbálta már? Az AquaGlobe légtisztítóval rövid idő alatt illatosíthatja helyiségeit!

• Mediterrán frissesség (GYIK01)
• Édes harmónia (GYIK03)
• Légfertőtlenítő (GYIK04)
• Náthastop (GYIK05)
• Anti-smoke (GYIK06)
• Anti-mosquito (GYIK07)
• Szenvedély (GYIK08)

SZÉNMONOXID RIASZTÓ KÉSZÜLÉK

DIGITÁLIS KIJELZŐVEL

GYCO
A halálos kimenetelű szénmonoxid mérgezések száma évről-évre nő. A szénmonoxid érzékelő és riasztó készülék még az előtt figyelmezteti Önt, mielőtt észlelné a CO mérgezés bármelyik tünetét és egészsége károsodna.
A készülék LED kijelzője 25 ppm felett periodikusan mutatja a helyiségben mért
szénmonoxid szintet. Ha ez meghaladja a nemzetközi szabványok által előírt határértéket, a riasztó hanggal és fénnyel jelez, így a balesetek megelőzhetőek.
• Érzékelő típusa: elektrokémiai szenzor
• Riasztás hangereje: 85dB
• Tárolási hőmérséklet: -10°C - +50°C; <95% páratartalom
• Erőforrás: DC3V (2 db AA alkáli ceruzaelem - nem tartozék)
garanciával!

2év

Szénmonoxid egészségügyi határértékek:
A levegő szénmonoxid tartalmának egészségügyi határértéke 35 ppm (ppm =
pars per million, azaz egymillió gázmolekulából legfeljebb 35 lehet szénmonoxid).
egészség	
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ultrahangos párásító készülék
GYVH16; Szűrőbetét: GYVH3SZ
1. Negatív ion funkció
A negatív ionok segíthetnek a levegőben található vírusok és
baktériumok semlegesítésében.
2. Beállítható a kívánt páraszint
Amint a szoba páratartalma eléri a beállított értéket, a készülék
automatikusan kikapcsol, majd a páraszint csökkenését érzékelve újra bekapcsol.
3. Digitális páratartalom mérő
A készülék folyamatosan kijelzi a szoba aktuális páratartalmát.
4. Cserélhető vízszűrőbetét
A cserélhető szűrőbetét kerámia korongjainak köszönhetően
csökkentheti a párásítás során levegőbe jutó, vízben található
részecskék koncentrációját.
5. Víztartály: 5,2 liter
A nagy méretű víztartály segítségével a
készülék akár 17 órás folyamatos működésre
is alkalmas, így Önnek nem szükséges sűrűn
utántöltenie a vizet.
6. Időzíthető be- és kikapcsolás
7. Szabályozható intenzitás
8. Csendes működés
Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 30W
• Párakibocsátás: 300 ml/h
• Víztartály kapacitása: 5,2 L

Cserélhető
vízszűrőbetét

Multifunkciós LED kijelző
Negatív ion funkció
Időzíthető bekapcsolás

7

kényelmi
funkcióval!

Alacsony vízszint kijelzés
Automatikus kikapcsolás

Szabályozható intenzitás
Időzíthető kikapcsolás

Digitális páraszint
kijelzés

Páraszint beállítás

ultrahangos párásító készülék
GYVH15; Szűrőbetét: GYVH3SZ
Termékjellemzők:
• Szabályozható intenzitás
• 3,7 literes víztartály
• Csendes működés
• Automatikus kikapcsolás
• Cserélhető vízszűrőbetét

Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 30W
• Párakibocsátás: 300 ml/h

Cserélhető
vízszűrőbetét
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MultiLife ultrahangos párásító készülék
GYVH10; SZŰRŐBETÉT: GYVH10SZ
Multifunkciós készülék Ön és családja egészségéért és kényelméért!
A Vivamax MultiLife párásító készülék legnagyobb előnye a rendkívül sok beállítási lehetőség, melyeknek köszönhetően lehetővé teszi a személyre szabott párásítást!
A legfontosabb funkciók a következők:
1. Negatív ion funkció
A negatív ionok segíthetnek a levegőben található vírusok és baktériumok semlegesítésében, így jó szolgálatot tehetnek a fűtési időszakban.
2. Hideg-meleg párásítás
A hideg párásítás széles körben elterjedt módszer. Előnye, hogy hideg környezetben kevésbé élnek meg a nem
kívánatos mikroorganizmusok. A meleg pára kevésbé hűti le a szoba levegőjét a téli időszakban, továbbá gyorsabban
érhető el vele a kívánt páraszint.
3. Állítható a párásítás intenzitása, időtartama és a kívánt páraszint is
- Intenzitás szabályozó: 3 fokozat
- Időbeállítási lehetőség: max. 16 óra
- Páraszint beállítás: 80%-ig
4. Két automata mód
1. 60%-ra állítja be a kívánt páraszintet
2. 70%-ra állítja be a kívánt páraszintet
5. Óriási méretű víztartály
A 7,5 literes víztartálynak köszönhetően ritkábban kell utántölteni
a készüléket!
6. Intenzív párakibocsátás
Minimum 380 ml/óra, mely akár egy 40 m2-es helyiség páratartalmának optimalizálására is alkalmassá teszi a készüléket.
7. LED világítás
Műszaki adatok:
• Frekvencia: 50Hz
• Teljesítmény hideg pára esetén: 35W
• Teljesítmény meleg pára esetén: 90W
•	Zajszint: <35dB

ultrahangos párásító
magyar virágmotívumokkal
GYVH11; Szűrőbetét: GYVH11SZ
A készülék gyönyörű, tradícionális virágmintájának köszönhetően minden
lakásbelső dísze lesz! A kecses váza-forma elegáns külsőt kölcsönöz a
készüléknek. A párakifújás technikája – a készülék igen magasra fújja a
vízpárát – jobb páraeloszlást és hasznosulást eredményez a helyiség
légterében.
• Különleges, egyedi minta és design
• Szabályozható párásítási intenzitás
• Cserélhető vízszűrő betét
• Víztartály kapacitás: 2,8 L
• Párakibocsátás: 250 ml/h
• Teljesítmény: 33W
• 25m2-es helyiségbe javasolt

egészség	
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Terápiás készülékek
STIMPLUS II ELEKTRO-AKUPUNKTÚRÁS KÉSZÜLÉK + KÉZIKÖNYV
GYVTA

EP

• Ősi, több ezer éves keleti kezelések hatékonysága, tűszúrás és mellékhatások nélkül
• A készülék önállóan felkutatja a testen található akupunktúrás pontokat
• Használat során a készülék elektromos impulzusokkal stimulálja az akupunktúrás pontokat
• 150 egészségügyi probléma kezelését teszi lehetségessé (pl.: fejfájás, allergia, cukorbetegség, elhízás, megfázás,
nikotinfüggőség stb.)
• A használathoz a mellékelt, 136 oldalas akupunktúrás kézikönyv nyújt segítséget
• Tartozék: fülhallgató, melynek segítségével csendben
végezhető a kezelés
• Energiaforrás: 2 db CR 2032-es elem

VIVATENS DIGITÁLIS IZOM- ÉS IDEGSTIMULÁLÓ KÉSZÜLÉK
GYVLT3011A; Elektróda szett: GYVLT-3011E
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 és ezzel egyidejűleg fokozza a szimpatikus idegrendszeri
funkciók normalizálását segítő endorfin termelődését.

EP

Termékjellemzők:
• Óriásméretű LCD képernyő a kiválasztott testtájék megjelenítésével
• 60 automatikus (18 TENS, 18 EMS, 24 masszázs) és 18 manuális (orvos által beállítható) program
• Szakorvos által beállítható program lehetőség
• 2 csatornás kivitel
• 4 elektróda egyidejű használata
• 2 felhasználó kezelési adatainak (2x30) egyidejű tárolása
• Túlzott intenzitást blokkoló funkció

Tipp: használja alakformálásra is 10 fitness programja segítségével!
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JADE köves THERMO-masszázs ágy
GYVM5
A Vivamax jade köves masszázs ágy masszírozási technikája rendkívül hatékony: beépített jade kő görgői a
gerinc mentén gördülnek fel-le, így jótékony hatással lehetnek az idegpályákra, lelki relaxációnkra és segíthetik
a stresszoldást. Az alsótest masszírozását a lábrész jade köves görgői végzik, melyek mozgását a felső résztől
függetlenül irányíthatjuk. A jade kövek fénnyel való felmelegítésének köszönhetően az ágy hőterápiát is lehetővé tesz,
mely serkenti a vér hajszálerekben való körforgását. Az ágy fizikai és lelki energiáinkat egyesítve emelheti a szervezet
rezgésszintjét, javítva ezzel közérzetünket és életminőségünket.

•
•
•
•
•
•

A felsőtestet és a lábrészt masszírozó egység külön irányítható
A 9 db jade kőből készült görgő 25°C - 70°C közötti hőmérsékletre melegíthető fel
Görgőirány változtatás kézi vezérléssel
5 automata program: a görgők mozgásirányát az ágy magától változtatja
Két, külön felmelegíthető kézi thermopanel 5 és 11 db jade kővel
Szemléletes távirányító, mely minden egység hőfokát külön jelzi

Jade köves terápiás párna
GYVH6
A jade kő olyan ásványi anyagokból áll, melyek kiválóak a hőmegtartásban és a hő továbbadásában. A felmelegített
jade kövek infravörös hullámokat bocsátanak ki, melyek segíthetnek az egészségügyi panaszok csökkentésében, a
mozgékonyság növelésében.
• 72 db jade követ tartalmazó párna
• 25-70 0C-ra felmelegíthető jade kövek
• Hőmérséklet szabályzó
• Méret: 44 x 44 cm
• Teljesítmény: 50W

Használja:
• Hát és derék tájékon
• Ülőpárnaként
• Nyak és vállak területére
• Hasra helyezve
• Térdre és a comb felső
részére helyezve

A jade kövek hosszú ideig megtartják a hőt, melyet infravörös
sugarak formájában továbbítanak.

KINEZIOLÓGIAI TAPASZ
Kék: GYKTK; Bézs: GYKTB; 12-es: GYKT
A mozgás szabadságáért!

EP

A tapasz az izmok, ízületek, ínszalagok, stabilizálására, fájdalomcsillapításra
és tehermentesítésére, valamint a regeneráció felgyorsítására használható!
• Vízálló, akár 4-5 napig is hordható
• Elasztikussága a bőrrel megegyező
• Lég- és nedvesség áteresztő
• Mérete 5 cm x 5 m
Tudta-e, hogy a KindMax tapaszokhoz egyedülálló módon fényképes
használati útmutatót biztosítunk!
Próbálta már? MPH mágneses ízületi szorítókkal enyhíthető az ízületi fájdalom!

gélpárnák (hideg-meleg)
GYUG18 (18 cm); GYUG28 (28 cm)
egészség	

www.vivamax.hu

13

elektromos melegítő párna
GYVH18
• 3 fokozatú hőmérsékletszabályozó
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 40 x 32 cm
• Kézzel mosható huzat
Tipp: használja derék mögé helyezve is!

Használhatja fekve vagy ülő
helyzetben
Derék alá, hát mögé, térdre,
vállra vagy nyakra helyezve
Más testrészekre helyezve

TISZTA GYAPJÚ FŰTHETŐ
ÁGYMELEGÍTŐ
GYVAS-03
• Anyaga 100% puha gyapjú
• 3 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Biztonságos használat, automatikus túlmelegedés elleni védelem
• A vezeték lecsatolásával takaróként is használható
• Egyszerű tisztíthatóság, kézzel mosható
• Méret: 150 x 80 cm
• Teljesítmény: 60W
Tipp: használja franciaágyban, lábrésznél keresztbe téve!

gyapjú veseMELEGÍTŐ
GYMV
• Max. körméret: 120 cm
• Gumírozott pánt, csatos rögzítés

FŰTHETŐ ÁGYMELEGÍTŐ
GYVH12
• 2 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Biztonságos használat, automatikus túlmelegedés elleni védelem
• A vezeték lecsatolásával takaróként is használható
• Méret: 150 x 80 cm
• Anyaga: 100% polyester
• Teljesítmény: 60W
Tipp: használja franciaágyban, lábrésznél keresztbe téve!
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VIVALIGHT POLARIZÁLT FÉNYŰ GYÓGYLÁMPA
GYVPL
Az VivaLight lámpa fényterápiát használva segítheti a szervezet
gyógyulását. A fényterápia alkalmazásánál klinikai vizsgálatokkal
megállapították, hogy a lámpa fénysugarának polarizáltsága elősegíti a gyógyulási folyamatot. A VivaLight lámpában a fény polarizáltsága több mint 99%. A polarizált fény hatására javulhat a vér keringése,
megerősödhet az immunrendszer, felgyorsulhat a sebgyógyulás.
Meggyorsíthatja a gyógyulási folyamatot, a sejtek regenerálódását.

EP

Alkalmazási területek:
• Felületi elváltozásoknál
• Reumatikus fájdalmak, ízületi sérülések,
izomsérülések esetén

színterápia készlet
SZÍNTERÁPIA SZETT: gyvst
6 féle további szín előállítására alkalmas!

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy
a polarizált fény kedvezően hat a sejttevékenységgel összefüggő biológiai/
élettani folyamatokra. A polarizált fény
kedvező élettani hatásai különösen jól
alkalmazhatók olyan esetekben, amikor
az elváltozás a test felületén jelentkezik.

INFRALÁMPA
GYVI300; INRALÁMPA IZZÓ: GYVI300/I
Az infra-terápiát előszeretettel használják az alábbi egészségügyi
problémák esetén:
• Reumatikus jellegű betegségek
• Sportorvoslás
• Megfázásos és allergiás megbetegedések
• Természetgyógyászatban méregtelenítéshez
• Szépségápolás
Próbálta már? Ízületi panaszok enyhítésére használjon MPH
mágneses szorítókat!
Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 100W
• GE (General Eletric) izzóval

egészség	
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Vízkezelés

Az olasz gyártmányú LAICA víztisztító kancsók és szűrőbetétek méltán váltak a magyar víztisztítás piac meghatározó
szereplőjévé! Gyönyörű, ízléses víztisztító kancsók és bársonyos, ízletes, kiváló minőségű szűrt víz: ezt nyújtja Önnek
az olasz LAICA megfizethető áron!
…Amiért érdemes a cipekedést lecserélni, avagy az otthoni víztisztítás legfontosabb előnyei:
• Költséghatékony: 1 liter tisztított víz ára kb. 11 Ft
• Környezetkímélő: nem képződik műanyag hulladék
• Kényelmes: nem kell hazacipelni a palackokat
• Hordozható: utazáshoz is magával viheti
• Széles körben használható: ivás, főzés, háztartási kisgépek stb.
Tudta-e, hogy 1 db bi-flux szűrőbetéttel 100 palack, azaz 16 karton ásványvíz hazacipelésétől kíméli meg magát?
Tudta-e, hogy 1 db bi-flux szűrőbetéttel 100 palack kidobott műanyag flakontól kíméli meg
a környezetet?
Tudta-e, hogy minden 1 liter tisztított vízen kb. 50 forintot spórol? (90 Ft-os palackozott víz
árával összehasonlítva)

Vízszűrő kancsók
LAICA CLEAR LINE vízszűrő
kancsók
Kék: GYLA-J989B; Zöld: GYLA-J989E; Narancs: GYLA-J989O;
Pink: GYLA-J989P; Fehér: GYLA-J989W
• 5 féle színben
• Teljes kapacitás: 2,25 liter
bi-flux
• Szűrt víz: 1,25 liter
rendszer
• Mechanikus szűrőcsere emlékeztető
• Tartozék 1 db bi-flux szűrőbetét
• Tisztítás: mosogatógépben tisztítható kancsó, kivéve az
elektronikus számlálós fedél!

LAICA FRESH LINE vízszűrő kancsó
GYLA-J703W
• Fehér színben
• Teljes kapacitás: 2,25 liter
• Szűrt víz: 1,25 liter
• Mechanikus szűrőcsere emlékeztető
• Tartozék 1 db classic szűrőbetét
• Tisztítás: mosogatógépben tisztítható kancsó,
kivéve az elektronikus számlálós fedél!

Classic
rendszer

szűrőbetétek

Bi-flux szűrőbetétek:
2 db-os: GYLA-LF2M
Classic szűrőbetétek:
3 db-os: GYLA-F3A3
Mineral Balance (bi-flux) szűrőbetétek:
3 db-os: GYLAM3M
6 db-os: GYLAM6M

16
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Alváskomfort

Jade BioNights - Egészséges kényelem
Mágneses fedőmatrac
GYJB1
• Mágnes és aromaterápia egyben
• Egyedülállóan új technológia: réz felületi feszültség-elvezető a pihentető alvásért
• Anyaga különleges aloe verával kezelt jaquard mintás kötött szövet
• Minőségi gyapjú töltet
• Fekvőfelülete kiegyensúlyozza a testet
• 7 db speciálisan kialakított mágnescsík
• 4 db, a fedőmatracba belevarrt aromaterápiás párnácska
• Méret: 190 x 100 cm

Aromaterápia

Mágnesterápia Felületi feszültség
elvezető

Mágneses aromaterápiás párna
GYJB2
• Puha, aloe verával kezelt anyag
• 3D spirálszerkezetű üreges rostokkal töltve
• Mágnescsík a párna közepén
• 2 db, a párnába bevarrt aromaterápiás párnácska
• Mágnes- és aromaterápia egyben
• Méret: 70 x 40 cm

Aromaterápia

Mágnesterápia

Jade köves anatómiai párna
GYJB5
• Megfelelő kitámasztással biztosítja az optimális testhelyzetet
• Rugalmas pamut borítóanyag
• Válogatott minőségű tönkölypelyva a töltetbe keverve
• Jó szellőzés a tönkölynek köszönhetően
• Jótékony hatású jade kövek
• Méret: 47 x 26 cm

Jade kő terápia
egészség
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Tartásjavítás/gerinckímélés

Passzív ülés során a legtöbb esetben ún. “kényszer-testtartást” veszünk fel, mely hosszútávon az optimális gerinchajlatok
nem kívánatos elváltozásához vezethet. Ennek következménye lehet a civilizációs betegségnek is hívott, egyre gyakoribb derék-, hát- és fejfájás, mely megelőzhető, illetve enyhíthető ék alakú párnák és deréktámaszok használatával!
Az ék alakú párnák meghatározott szögben lejtenek előre. Megemelik a gerincet, előre billentik a medencét, így aktív
ülésnél csökkentik a gerincoszlopra jutó terhelést! A deréktámaszok megtámasztják a gerincet, helyreállítva annak
szükséges görbületeit.
Ajánljuk:
• Ülőmunkát végzőknek
• Gépjárművezetőknek
• Sokat ülő/olvasó diákoknak
Tudta-e, hogy ülés közben is edzheti hátizmait, ezáltal hosszú távon tehermentesíti a gerincoszlopot és a derekat?
Tipp: egy átlagember napi 8-10 órát tölt ülő helyzetben! Érdemes a mozgásszegény órákat is egészsége megőrzésére
fordítani!
Próbálta már?
Dinamikus ülőpárnánk és MPH mágneses tartásjavító hátpántunk szintén kiváló gerinckímélő eszköz!

MÁGNESES GYÓGY-ÜLŐPÁRNA

MÁGNESES GYÓGY-HÁTTÁMASZ

GYVA01
3 egészségmegőrző hatás egy termékben:
• Ergonomikus ék alak és inhomogén töltet
• Speciális farkcsont kímélő betét
• Nagy energiájú mágnesek, melyek felerősítik a
kedvező élettani folyamatokat

GYVA02
2 egészségmegőrző hatás 1 termékben:
• Ergonomikus deréktámasz
• Jótékony hatású mágneses korongok 20 db nagy
energiájú mágnessel
• Autóban is használható

EP

EP

Jótékony hatású
mágnesek
Gerinckímélő
komfort betét

Nagy energiájú
MPH mágnesek
Ergonomikus
ék alak

FITKOMFORT” GERINCKÍMÉLŐ,
TARTÁSJAVÍTÓ GYÓGY-ÜLŐPÁRNA

Ék alakú párna és
ergonómikus deréktámasz

GYVA03

Párna: Gyal05; Deréktámasz: GYAL-04

EP

• Gerinckímélő speciális “U” kivágás: tehermentesíti
a farkcsontot, így a gerincet a lehető legkisebb terhelésnek teszi ki!

18
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Dinamikus ülőpárna
GYvbd
Hatékony eszköz az egészséges ülő testtartás elősegítésére, a hát- és derékfájás megelőzésére, valamint különféle
tornagyakorlatok végzéséhez is!
A 33 cm átmérőjű, levegővel telt párna rendszeres használata tehermentesíti a gerincet, lazítja és erősíti az izmokat,
ezáltal segíthet a hát- és derékfájdalom megelőzésében, valamint megszüntetésében. Hatásmechanizmusa hasonlít
egy levegővel teli labdán való üléshez, azonban alakjának köszönhetően jóval egyszerűbben használható akár otthoni, akár iskolai/irodai környezetben is! A párna segítségével izomerősítő és egyensúlyfejlesztő tornagyakorlatokat
is végezhetünk.
Az optimális ülő testtartásért
A párna rendszeres használatával a következő jótékony hatások érhetők el:

A jobb testtartásnak köszönhetően tehermentesíthetők
a nyaki csigolyák, ezáltal megelőzhető a nyakfájás!
A folyamatos helyzetváltoztatásnak
köszönhetően a derék-, hát- és
hasizmokra is jótékony hatással lehet!

Használatával megelőzhető, illetve javítható a
hanyag ülőtartás és a vállak előre „csúszása”!

A rendszeres helyzetváltoztatás a fenék- és
combizmokra is jótékonyan hathat!

Az erősödő izmok tehermentesíthetik a
gerincet és az ízületeket!

Az előbbi pontok együttes hatásaként javulhat a koncentráció
és csökkenhet a fáradékonyság.
Tornagyakorlatok, alakformálás és fitnesz célokra
• Az instabil felületnek köszönhetően hatékonyan edzheti
vele izmait
• Segítségével számos tornagyakorlat végezhető, melyekkel
az összes izomcsoport megdolgoztatható
• Fejleszti a koordinációs készséget

“gerinc doktor” hátnyújtó pad
GYVFL01
A gerinc egészségéért!
Napi 5 perces használata segíthet:
• A hátfájás csökkentésében, illetve megelőzésében
• A helyes testtartás kialakításában
• A gerinc természetes görbületének visszaállításában
• Váll- és a hátizmok rugalmasságának javításában
A termék hossza 39 cm, íve 3 fokozatban állítható a hát edzettségi
állapotától függően
Tipp: kezdetben használja a kezdő fokozatot!
Tudta-e: hogy a termék ülő helyzetben gerintámaszként is
használható?
egészség	
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Egészséges életmód
Táplálékkiegészítők, krémek

HIALURON DIREcT PLUS KAPSZULA
GYDI-08P
A természetes hatóanyagú Hialuron Direct Plus kapszula serkenti
a porcsejtekben történő saját (endogén) hialuronsav termelődést.
A megnövelt viszkozitású ízületi folyadék segít a porcok regenerálásában és javítja az ízületek mozgékonyságát.
Tudományos kutatások igazolták, hogy a természetes eredetű
Hyal-Joint™ hialuronsav:
jól felszívódik a patkóbélből, jelentős gyulladáscsökkentő
és
porcvédő hatású lehet.
Kiszerelés: 30 tabletta/doboz
Próbálta már?
MPH mágneses ízületi szorítókkal enyhíthető az ízületi fájdalom!

BIO-C 500 TABLETTA
GYDI-03
A nélkülözhetetlen 24 órás hatás!
• Természetes citrom- és narancskivonatból készül
• Beépülési hatékonysága 80-90%-os
• Biztosítja a szervezet C-vitamin szükségletét
• Védi a sejteket az agresszív szabadgyökök károsító hatásaitól
• Gátolja az érelmeszesedést
• Lassítja a sejtek öregedését és késlelteti pusztulásukat
Kiszerelés: 40 tabletta/doboz

KURKUMA EXTRAKTUM KAPSZULA
GYIHEXK
Az ízületek támogatására!
• Szerepet játszik az ízületek védelmében
• Segíti a szervezet immunreakcióit a gyulladásos folyamatokkal
szemben
• Jótékonyan hat az emésztőrendszerre
• Serkenti a máj- és epeműködést
• Kiszerelés: 30 db/doboz
• (1 havi adag)
Próbálta már?
MPH mágneses ízületi szorítókkal enyhíthető az ízületi fájdalom!
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Alakformálás

TURBO TRAINER HASIZOMGÉP

GYVFL02
• Látványosan erősíti a has- és derékizmokat
• 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
• Összecsukva könnyen tárolható
Technikai információk
• Kijelző erőforrás: 1xAA elem 1,5V
• Maximális teherbírás: 120 kg
• Súly: 11,5 kg
• Mérete összeszerelve: 90cm x 55cm x 95cm
Tudta-e, hogy a Vivamax TurboTrainer hasizomgép a TV-ből is ismert készülékekkel megegyező elven működik?
Próbálta már?
Vivamax alakformáló masszázsövvel könnyedén megszabadulhat a has környéki felesleges zsírpárnáktól!

Alakformáló masszázsöv
GYVMA
A Vivamax SlimmingPro masszázsövvel megerőltetés nélkül bírhatja munkára izmait! A speciális, két motoros
oszcilláló masszázstechnika összehúzódásra és elernyedésre készteti az izmokat, a thermo-masszázs pedig segíti a
lerakódott zsírszövetek mobilizálását, így az öv rendszeres használata hatékony segítséget nyújthat a fogyásban és
testsúlycsökkentésben is!
• Nagy teljesítményű karcsúsító öv, két motorral és intenzív hőterápiával a gyorsabb és látványosabb eredményekért
• Elliptikus vibráció, nagy erősségű masszázs
• Oszcilláló masszázsmód
• Segít átmozgatni a nem kívánatos zsírpárnákat a hason, a csípőn és a fenéken
• Állítható vibrációs sebesség: 10 fokozat
• A sebességfokozatok automata variálása
(automata mód)
• 7 választható edzésprogram
• Teljesítmény: 45W

Próbálta már?
Alakformálásra a Vivamax izomstimulációs masszázsöv és a VivaTens TENS készülék is kiválóan használható!

Ergonomikus „mini” szobakerékpár
GYVFL04
• Használható terápiás (pl. műtét utáni rehabilitáció) és fitness célokra is
• Idősek számára sokkal kényelmesebb, mint a hagyományos szobabicikli
• Könnyen tárolható, akár az ágy alatt is elfér
• Bármely helyiségben használhatja, akár székben, fotelben, vagy kanapén ülve
• Állítható erősségi fokozatok
• Digitális kijelző (idő, megtett út, kalória mérése)

Próbálta már?
Biciklizzen akár kedvenc fotelében, vagy irodai székében ülve!
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CRAZY FIT VIBRÁCIÓS TRÉNER

GYVF7
A vibrációs trénerek korunk legnépszerűbb alakformáló, fogyasztó és terápiás eszközei, hiszen segítségükkel komolyabb megerőltetés nélkül és viszonylag rövid idő
alatt szabadulhatunk meg túlsúlyunktól, vagy formálhatjuk, feszesíthetjük testünket.
• 3 automata program
• 99 választható sebességfokozat a lassútól (kezdőknek) a rendkívül intenzív
(haladóknak) billenő mozgásig
• BMI (testtömeg index) kalkulátor
• Számos választható alappozíció a hatékonyabb izommunkáért
• Világító LED kijelző
• Stabil, időtálló alap és masszív kapaszkodó felület
Tudta-e, hogy a Vivamax SuperSlim CrazyFit
készülék a tartókaros változat
helytakarékosabb változata?

CRAZY FIT SUPER SLIM KÉSZÜLÉK
GYVF8
A Vivamax SuperSlim CrazyFit készülék legnagyobb előnye nagyobb testvérével szemben, hogy rendkívül kis helyen
is elfér, így kisebb lakásokban is kényelmesen elhelyezhető. Használat után a kerekeinek köszönhetően könnyedén
betolható akár az ágy alá is, vagy beállítható a szoba sarkába. A SuperSlim készülék további előnye, hogy gumírozott
hevedereinek köszönhetően vibrációs gyakorlat közben a karokat is edzhetjük vele!
Egyszerű tárolás
• A rászerelt kerekek segítségével könnyen mozgatható, a méretének
köszönhetően könnyen elhelyezhető
• Tapadó korongok segítségével jól rögzíthető

Csupán 14 cm-es
magasság!

3 különböző választható program
• 3 előre beállított program közül választhat
• 1-10 percig állítható programidő
Sebességtartomány változatok
• Csökkentse a nemkívánatos testzsírt hatékonyan a sebességtartomány
változatok (1-20) és az erős vibrációs masszázs segítségével
Ergonomikus felépítés, áramvonalas dizájn
• Egyedi, ergonomikus dizájn, eredeti, áramvonalas formával
Egyszerűen kezelhető
• LCD kijelzős egyszerűen kezelhető kezelőpanel, melynek segítségével
könnyedén önálló edzéstervet alakíthat ki
• Távirányítóval is működtethető
Tudta-e, hogy a Vivamax SuperSlim CrazyFit
készüléket akár az ágy alatt is tárolhatja?
Próbálta már?
Vivamax alakformáló masszázsövvel
könnyedén megszabadulhat a has
környéki felesleges zsírpárnáktól!

szépség
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Szépségápolás

IONOS BŐRÁPOLÓ KÉSZÜLÉK

GYVFF63
Az ultrahang terápiát előszeretettel használják a szépségápolásban:
• Alakformálásra (fenék, comb, has, derék), mellek feszesebbé,
formásabbá tételére
• A bőr feszesítésére és rugalmassá tételére, ráncok kisimulásának
elősegítésére
• Narancsbőr tüneteinek enyhítésére
• Bőrápoló kozmetikumok hatásának fokozására, gyorsabb felszívódás elősegítésére
Termékjellemzők:
• Kombinált ultrahangos-ionos kezelés
• 3 fokozatú ultrahang-kibocsátás, maximum erősség: 1MHz
• Nagyméretű LCD kijelző, LED világítás
• Négy alapfunkció:
negatív ion, pozitív ion, ultrahang (lásd feljebb), infravörös fény
• Három kombinált funkció:
ultrahang + infravörös fény, negatív ion + infravörös fény,
pozitív ion + infravörös fény

FOTONTERÁPIÁS BŐRÁPOLÓ KÉSZÜLÉK
GYVS6
Színes fényterápiával és ultrahanggal a csodálatos bőrért!
• Kombinált ultrahangos-fényterápiás kezelés
• 3 fokozatú ultrahang-kibocsátás, maximum erősség: 3MHz
• A színes fényt fénykibocsátó diódák állítják elő
• Színterápia: kék - zöld - piros színek
• A színterápia kedvező hatással lehet bőrünkre:
• Automatikus kikapcsolás: 10 perc használat után

ULTRAHANG GÉL ULTRAHANGOS KÉSZÜLÉKEINKHEZ
500 ml-es kiszerelés: GYUG500 Ultrahang gél
• 500 és 260 ml-es változatban kapható

ózonos BŐRTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
GYVO3
Az aktív oxigén (ózon) hatása a bőrre:
• Fertőtleníti a pórusokat, segít megszüntetni a különböző gombák és
baktériumok okozta bőrhibákat (pattanások, aknék, lábgomba stb.)
a test bármely részén
• Tisztulás után a bőr gyorsabban regenerálódik, simábbá és
feszesebbé válhat

Tudta-e, hogy a bőr pórusainak mélyén található
vírusokat és baktériumokat nagyon nehéz hagyományos arctisztító módszerekkel eltávolítani?
Próbálta már?
Bőrápolásban a Vivamax ultrahangos készülékek
szintén kiváló segítséget nyújtanak!
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DELUXE”AIR” MASSZÁZSÜLÉS
GYVM19
Légpárnákkal és nyakmasszázzsal a még intenzívebb masszázsélményért!

EP

Légpárnák
Az ülés oldalsó és alsó légpárnái intenzíven stimulálják
a shiatsu masszázs által elérhetetlen testrészeket is

Nyakmasszázs
Széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság
Shiatsu masszázs
Két sorban elhelyezkedő shiatsu masszázsgörgők
a még nagyobb masszázsfelületért
Hőterápia
Az intenzív hőterápia fokozza
a masszázs jótékony hatását

High-tech távirányító
látványos
háttérvilágítással

Próbálta már?
Relax szemmasszírozóval a szemkörnyéki izmokat
és akupunktúrás pontokat is stimulálhatja, teljessé
téve a relaxáció élményét!

SHIATSU DELUXE MASSZÁZSÜLÉS
GYVM21
Elegáns, exkluzív kialakítás!
• Körkörös mozgású masszírozó görgők a hátrészen
• Vibrációs motor az ülőrészen
• 68°C-ig felfűthető görgők
• Időbeállítási lehetőség
• Szemléletes távirányítóval könnyen kezelhető
• Szivargyújtó csatlakozó segítségével autóban is használható
• Teljesítmény: 30W
• Automata kikapcsolás 15 perc
Tipp:
Használja autóban is, de semmiképp ne vezetés közben!
Próbálta már?
Relax kézimasszírozó készülékünkkel nyakát és csuklyás izmát is elérheti!
Intenzív hőterápia csendes masszázsgörgőkkel!
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DELUXE MASSZÁZSÜLÉS
GYVM16

EP

A DeLuxe masszázsülés intenzív hát- és nyakmasszázzsal mindenkit elvarázsol! Próbálja ki Ön is, nem fog csalódni!
Állítható magasságú nyakmasszírozójának köszönhetően különböző magasságú felhasználók is használhatják.
Nyakmasszázs:
A készülék óriási előnye az állítható magasságú
nyakmasszírozó funkció, melynek segítségével immár
a nyakát is masszírozhatja, még teljesebbé téve a
masszázsélményt!

Állítható nyakmasszázs
magasság!

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, 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 beépített 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!

VITALITY LÁBMASSZÁZS KÉSZÜLÉK
GYVM20
• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázs a talpon, légpárnás
masszázs a bokánál
• 3 automata masszázsprogram
• Innovatív melegítő funkció
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető
• Automatikus kikapcsolás 15 perc használat után
• Teljesítmény: 45W

Masszázstechnika bemutatása
Görgők a talpnál: a talpmasszázst a készülékbe
beépített görgők végzik, melyek tökéletesen
reprodukálják az emberi érintéssel történő lazító, akupresszúrás
masszázstechnikát.
Masszírozó golyócskák: a görgők mozgása
talpunkat ide-oda ringatja a készülékben, így az
folyamatosan érintkezik a golyókkal, melyek átnyomkodják,
átmasszírozzák talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat,
így segítenek harmonizálni a szervezet működését.
Légpárnák: a légpárnák a boka körüli masszázzsal
segítenek ellazítani a lábfejeket,
csökkenthetik
azok zsibbadtságát.
Masszázs
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JADE KÖVES MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK
GYVM3
• Jade követ tartalmazó, nagy felületű masszírozó fej
• Relaxáció és izomlazítás elősegítése
• Egyedülállóan intenzív masszázs
• Állítható masszázserősség
• A test bármely területén használható
• Teljesítmény: 28W

EP

Tudta-e, hogy a nehéz masszázsfej intenzívebb masszázst tesz lehetővé?

Relax masszírozó készülék
GYVMK2
• Három cserélhető masszázsfej: mélyizom masszázsfej, precíziós
masszázsfej és frissítő/élénkítő masszázsfej
• 5 automata program
• Állítható masszázs intenzitás
• Könnyű kezelhetőség
• Teljesítmény: 25W

Relax szemmasszírozó
GYVMS180
• A szemkörnyéki akupunktúrás pontok intenzív stimulálása
• Levehető halántékmasszírozó rész
• Jótékony hatású mágnesterápia 800 gauss erősségű mágnesekkel
• 8 automata masszázsprogram
• 5 különböző természethang a hatékonyabb relaxációért
• Időbeállítási lehetőség
• Energiaforrás: 2 db AAA (mini) ceruzaelem

MINI MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK
GYVM14
• Vibrációs masszázs a véráramlás gyorsítására
• Lazítja a merev izmokat
• Elemmel (3xAAA mikroelem - nem tartozék) és USB kábellel is
működik
• Méret: 10,5 x 10,5 cm, teljesítmény: 2W
• 2 színben kapható

JADE MASSZÁZSPAPUCS ÁSVÁNYI
KÖVEKKEL
GYJP
• Ásványi kövek a papucs járófelületén
• Akupunktúrás pontok stimulálása
• Napi 20 perc használat javasolt
• Nem járásra képezték ki: használata álló helyzetben ajánlott
• Tépőzáras felső rész: méretre állítható
Méretek: 36-44-ig
Próbálta már? Amennyiben még teljesebb masszázsélményre vágyik, ne hagyja ki lábmasszírozó készülékünket sem!
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MPH terápiás mágnesek

A mágnesek viselésének számos előnye ismert, segítségükkel kevés erőfeszítéssel minden nap javíthatjuk életminőségünket.

térdszorító
GYMJU-1002
• 32 db 1600 gauss
erősségű mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben!

térdszorító (neoprén)
GYMJU-3004
• Rugalmas neoprén/nylon
anyagból
• 12 db 1000 gauss erősségű
mágnessel
• Méret nélkül!

derékszorító
GYMBU-1001
• 16 db 1600 gauss
erősségű mágnessel
• Tépőzáras kivitel
• Több méretben!

Derékszorító (Neoprén)
GYMJU-3007
• Rugalmas neoprén anyagból
• 28 db 1000 gauss erősségű
mágnessel
• Méret nélkül!

könyökszorító
GYMJU-1001
• 18 db 1000 gauss
erősségű mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben!

bokaszorító
GYMJU-1003
• 6 db 1000 gauss erősségű
mágnessel
• Rugalmas, gumírozott kivitel
• Több méretben!
Tudta-e, hogy a mágnesterápia az egyik legősibb természetes gyógymód?
Tipp: a mágnes jótékony hatásai fokozhatók egyéb alternatív módszerekkel is (akupunktúrás készülék, infralámpa,
ultrahang stb.) Ízületi panaszok esetén használjon VivaTens készüléket is!
Próbálta már? Hialuron tablettánk segíti az ízületi folyadék képződését, ezáltal csillapíthatja az ízületi fájdalmakat!
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Ízületi szorítók

MPH mágneses szorítók anyagának bemutatása:
Jó légáteresztő
képesség

Bőrbarát,
puha szövés

Intenzív
mágnesterápia

Vastag, jó
hőtartó anyag

Tartásjavító
GYMJ-5008
• Több méretben
• 8 db mágnest tartalmaz
• Kerámia bevonattal, mely infravörös sugarakat bocsát ki
• A vállak hátrahúzásával javítja a
testtartást

csuklószorító
GYMJ-2002
• 9 db 1000 gauss erősségű
mágnessel
• Tépőzáras kivitel
• Méret nélkül!

csuklópánt
GYMJU-5001
• 3 db 1000 gauss erősségű
mágnessel
• Tépőzáras kivitel!
• Méret nélkül!

talpbetét
GYMT-1005
• 8 db 800 gauss erősségű
mágnessel
• Méretre vágható: 35-45
• Kiszerelés: 2db/csomag

derékalj
GYMS-1002
• Méret: 24x36 cm
• 160 db 800 gauss erősségű
mágnessel

Próbálta már? MPH mágneses ékszereinket keresse a katalógus 40. oldalán!
Ízületi szorítók	
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Anatomic Help termékek

Elasztikus ízületi szorítók: Kiváló minőségű, magas rugalmasságú és jól szellőző termékek. Alkalmazásukat
mindennapos használatra és sportoláshoz egyaránt javasoljuk.
Neoprén ízületi szorítók: Jó hőtartó képességű, extra kényelmes, prémium minőségű ízületi szorítók.
Minden Anatomic Help ízületi szorító orvostechnikai eszköz, egészségpénztár terhére elszámolható!

Elasztikus térdszorító
GYAH1501
• Térdrészen könnyített anyagból.
• Térd kerület (cm): S (29-33); M (33-38); L (38-43);
XL (43-50); XXL (50-60)

EP

NEOPRÉN TÉRDSZORÍTÓ NYITOTT
PATELLÁVAL
GYAH3024

EP

• Lélegző neoprén anyagból belső oldalán pamut bevonattal,
nyitott patellával.
• Térd kerület (cm): S(25-30); M (30-34); L (34-38); XL (38-42);
XXL (42-48)

NEOPRÉN TÉRDSZORÍTÓ MEREVÍTÉSSEL ÉS RÖGZÍTŐ HEVEDERREL
GYAH3022

EP

• Lélegző neoprén anyagból, belső pamut bevonattal oldalsó és
térdkalács körüli merevítéssel, kiegészítő rögzítő pántokkal.
• Térd kerület (cm): S (25-30); M (30-34); L (34-38);
XL (38-42); XXL (42-48)

Térdpánt
GYAH3029

EP

• Kényelmes, neoprén anyagból, térdkalácsnál kényelmes
védőpárnával!
• Egy méretben!
• Tépőzáras kivitel!

Elasztikus könyökszorító
GYAH1902
• Könyökrészen könnyített anyagból.
• Könyök kerület (cm): S (22-25); M (25-28); L (28-31);
XL (31-34); XXL (34-37)

EP

Prémium minőségű alapanyagaink:

NEOPRÉN KÖNYÖKSZORÍTÓ

Elasztikus anyag

GYAH3061
• Lélegző neoprén anyagból, belső pamut bevonattal
• Könyök kerület (cm): S (22-25); M (25-28); L (28-31);
XL (31-34); XXL (34-37)
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Elasztikus bokaszorító
GYAH1600
• Sarokrészen könnyített anyagból.
• Boka kerület (cm): S (19-22); M (22-25); L (25-28);
XL (28-31)

EP

Elasztikus csuklószorító
GYAH0310
EP
• A magasabb hatékonyság érdekében tépőzárral ellátva.
• Csukló kerület (cm): S (10-13); M (14-17); L (18-22);
XL (23-28)

NEOPRÉN CSUKLÓSZORÍTÓ
GYAH3050

EP

• Lélegző neoprén anyagból belső oldalán pamut bevonattal.
• Kiegészítő rögzítő pánt az ideális tartás eléréséhez.
• Csukló kerület (cm): S (10-13); M (14-17); L (18-22);
XL (23-28)

Elasztikus csukló és kézfej
szorító
GYAH1405
• Praktikus, nagy felületen ható szorító.
• Csukló kerület (cm): S (10-13); M (14-17); L (18-22);
XL (23-28)

EP

Csukló és hüvelykujj rögzítő
GYAH0501
• Kivehető műanyag sínnel, kényelmes habszivaccsal
és tépőzáras pánttal.
• Csukló kerület: (cm): S (10-15); M (16-21); L (22-28)

EP

Elasztikus derékszorító
intenzív merevítéssel
GYAH0152
EP
• Az extra erős függőleges merevítésnek köszönhetően
kiváló tartást biztosít!
• Derék kerület (cm): S (70-80); M (80-90); L (90-100);
XL (100-110)
Neoprén

Air-mesh

Elasztikus tartásjavító
hát- és vállpánt
GYAH0326
EP
• Rugalmas, erős tartást biztosító szövet.
• Mellkas kerület (cm): S (55-70); M (70-85); L (85-100); XL
(100-115); XXL (115-125)

ízületi szorítók
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Memória habos párna „Mykonos”
GYAH0014

EP

Sűrű, rugalmas memória habból készült anatómiai párna, amely ergonomikus formájának köszönhetően biztosítja alváskor a gerincoszlop ideális helyzetét.
• Memóriahab sűrűsége: 80 kg/m3
• A huzat anyaga 100% pamut
• Mérete: 54 x 36 x 10 cm

Memória habos nyakpárna
GYAH0233

EP

A lekerekített formájú, memória habos nyakpárna ergonomikus kialakításának köszönhetően kiválóan illeszkedik a nyakra és a fej
számára kényelmes tartás biztosít.
• Memóriahab sűrűsége: 80 kg/m3
• A huzat anyaga 100% pamut
• Mérete: 30 x 27 x 8 cm

Memóriahabos deréktámasz
GYAH0234

EP

A formatervezett, memóriahab töltetű párna különösen ajánlott ülőmunkát végzőknek és autóvezetőknek, mert anatómiai kialakításának
köszönhetően optimális kitámasztást nyújt a deréknak.
• Memóriahab sűrűsége: 80 kg/m3
• A huzat anyaga 100% pamut
• Mérete: 34 x 31 x 8 cm

szilikon talpbetét
GYAH0753
EP
• Extra rugalmas, minőségi szilikon anyagból
• Anatómiai kialakítás két féle szilikon kombinációjával
• Mozgás/állás közben csökkenti az achillesre, az ízületekre és
gerincre gyakorolt nyomást
• Segíti a talpra eső terhelés kiegyenlítését
• Különösen ajánlott álló munkát végzőknek, illetve azoknak, akik
sokat gyalogolnak/futnak
• Lélegző lyukacskákkal a jobb szellőzésért
• Méretek: S: 35-37, M: 38-39, L: 40-41, XL: 42-43, XXL: 44-46

szilikon sarokemelő
GYAH0751
EP
• Extra rugalmas, minőségi szilikon anyagból
• Mozgás/állás közben csökkenti az achillesre, az ízületekre és
gerincre gyakorolt nyomást
• Segíti a talpra eső terhelés kiegyenlítését
• Különösen ajánlott sarok és achilles problémákra, sarokcsont
kinövésre
• Lélegző lyukacskákkal a jobb szellőzésért
• Megemelt peremmel a sarok résznél
• Méretek: S: 35-38, M: 39-42, L: 41-43, XL: 44-46
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jade mágneses
ékszerek
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Mágneses/ionos ékszerek
Ha Ön szereti a szép ékszereket és szeretne egészségesebben élni, őrizze meg szervezete természetes egyensúlyát
mágneses/ionos ékszerek viselésével!
A mágnes erejében Kleopátra is hitt. Ő maga is mágneseket viselt a homlokán, hogy lassítsa az öregedés jeleit és
megőrizze szépségét. Az elmúlt húsz év mágnesterápiával kapcsolatos kutatásai vezettek többek között a mágneses
ékszerek kifejlesztéséhez, melyek viselőik szervezetében segítenek szinten tartani a mágneses kölcsönhatást.

mágnes

távoli infra

negatív ion

germánium

A Jade mágneses ékszerek a 2000 gauss erősségű neodímium mágneseken kívül olyan ásványi anyagokból készült
korongokat is tartalmaznak, melyek koncentrált formában bocsátanak ki magukból jótékony hatású negatív ionokat
és távoli infravörös sugarakat. Az ékszerekbe ágyazott germánium segíti a kerámia korongok révén létrejött negatív
ionok hatékonyabb beépülését és hasznosulását a szervezetben.
Jade ékszereink 316L sebészeti rozsdamentes acélból készülnek, egyes modellek díszítéséhez cseh kristályokat
használunk! Az orvosi acél (nem azonos az általánosságban használt rozsdamentes acéllal) a nemesacél allergiamentes változata, melyet a sebészet területén előszeretettel alkalmaznak implantátumként.
Tudta-e, hogy a mágnesterápia az egyik legősibb természetes gyógymód?
Tipp: vásároljon szettben, így még szebben mutatnak az ékszerek!
Próbálta már? Ékszereink kivehető szemeiknek köszönhetően könnyedén méretre alakíthatók!
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mágneses/ionos nyakláncok
Jade Fashion set 3 Nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

50 cm

GYJFS3S

Jade Brillance set 1 Nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

49 cm

GYJBS1S

Jade Brillance set 5 Nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

50 cm

GYJBS5S

Jade Brillance set 3 Nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

48,5 cm

GYJBS3S

S: 45 cm
L: 50 cm

GYJCS1S
GYJCS1SL

Jade classic set 1 Nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

Jade Brillance Set 7 nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

48 cm

GYJBS7S

49 cm

GYJFS5S

Jade Fashion Set 5 nyaklánc
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív
ion és távoli infrás korongokkal

mágneses ékszerek	
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mágneses/ionos karláncok
jade BRILLANCE 4 KARKÖTŐ
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,5 cm GYJB4SL
19,2 cm GYJB4SM
17,9 cm GYJB4SS

jade classic 7 KARKÖTŐ
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

20,7 cm GYJC7SL
18,6 cm GYJC7SM
16,5 cm GYJC7SS

jade BRILLANCE 2 KARKÖTŐ
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

19,7 cm GYJB2SL
18,4 cm GYJB2SM
17,1 cm GYJB3SS

Jade Mens 5 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

19,7 cm GYJM5SL
18,4 cm GYJM5SM
17,1 cm GYJM5SS

Jade Mens 3 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

22,8 cm GYJM3SL
20,7 cm GYJM3SM
18,6 cm GYJM3SS

Jade Brillance 1 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,2 cm GYJB1SL
18,9 cm GYJB1SM
16,7 cm GYJB1SS

Jade Fashion 5 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

20,3 cm GYJF5SL
18,6 cm GYJF5SM
16,9 cm GYJF5SS

Jade Brillance 3 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,6 cm GYJB3SL
19,5 cm GYJB3SM
17,4 cm GYJB3SS

Jade mens 6 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S
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21,8 cm GYJM6SL
19,8 cm GYJM6SM
17,8 cm GYJM6SS

mágneses ékszerek

Jade mens 7 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal

21,6 cm GYJM7SL
18,5 cm GYJM7SM

Jade Fashion set 4 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív S
ion és távoli infrás korongokkal

21,0 cm GYJFS4SL
18,0 cm GYJFS4SS

Jade Brillance set 2 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret M 18,45 cm GYJBS2SM
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív S 17,2 cm GYJBS2SS
ion és távoli infrás korongokkal

Jade Brillance set 6 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L 21,6 cm GYJBS6SL
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M 19,5 cm GYJBS6SM
ion és távoli infrás korongokkal
S 17,4 cm GYJBS6SS

Jade Brillance set 4 Karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L 21,1 cm GYJBS4SL
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M 18,8 cm GYJBS4SM
ion és távoli infrás korongokkal
S 18,8 cm GYJBS4SS

Jade classic set 2 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L 21,6 cm GYJCS2SL
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M 20,3 cm GYJCS2SM
ion és távoli infrás korongokkal
S 19,0 cm GYJCS2SS

Jade Mens 8 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,6 cm GYJM8SL
19,5 cm GYJM8SM
17,4 cm GYJM8SS

Jade Brillance Set 8 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,1 cm GYJBS8SL
18,8 cm GYJBS8SM
16,5 cm GYJBS8SS

Jade Fashion Set 6 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S

21,6 cm GYJFS6SL
19,5 cm GYJFS6SM
17,4 cm GYJM9SS

Jade Mens 9 karkötő
• A kivehető láncszemek miatt egyszerűen alakítható méret L
• 2000 gauss erősségű mágnesekkel, germánium, negatív M
ion és távoli infrás korongokkal
S
mágneses ékszerek
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21,1 cm GYJM9SL
18,8 cm GYJM9SM
16,5 cm GYJFS6SS
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hematit Gyöngy nyakláncok
Gyöngyház: GYMN2009 (48cm); Antracit: GYMN2011 (48cm)

hematit Gyöngy Karláncok
Gyöngyház: GYMK2010 (19,5 - 23cm); Antracit: GYMK2012 (19,5 - 23cm)

Állítható méret!

mágneses fülbevalók
Ezüst: GYJF6; Arany: GYJF7; Fehér: GYMF10; Fekete: GYMF9

jade energia medál
Aranyozott: GYJEP01; Fekete: GYJEP02

A hátoldalon található korongok elhelyezkedése

mágnes
negatív ion
távoli infra
germánium
bentonit

Mágnesek
A sejtek polarizálásával növelik a vérkeringés sebességét, ezáltal a test több oxigénhez és tápanyaghoz juthat.
Negatív ionok
A természet “élet előmozdító részecskéi”, melyek jótékonyan hatnak a kedélyállapotra, az idegrendszerre és az alvásra.
Távoli infra sugarak
Az emberi szervezet hőként érzékeli őket. Mélyen a testbe hatolva, a sejt és a vér szöveteit tisztítva fejtik ki egészségmegőrző hatásukat.
Germánium
A bőr felületével érintkezve negatív ionokat bocsát a testbe és a véráramba, segítve ezzel a vér PH értékének szabályozását.
Bentonit
Vulkáni tevékenység során kialakult ásványi anyag, hamu és víz keveréke. Különleges vízmegkötő tulajdonsága miatt
sikeresen alkalmazható toxinok és nehézfémek megkötésére.
Tipp: Vásárlást követően a medált tartó láncot nyugodtan lecserélheti egy Önnek tetsző, egyedi darabra! Ez nincs
negatív hatással a medál tulajdonságaira! A fekete medál kifejezetten jól mutat kaucsuk szíjon!
Tudta-e, hogy energiamedálunk a jótékony hatású korongok mellett lávakövet is tartalmaz?
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Egészség és elegancia!

Otthon az egészségben!

Vivaldi Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.,
06-1/889-9080, info@vivaldi.hu, www.vivaldi.hu

