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Hasznos karácsonyi ajándékötletek 
a Vivamax szaküzletektől

Ajándékozzon egészséget!

Winix AW600 légmosó
légtisztító és párásító egyben

deluxe 
mAsszázsülés

multifunkciós ultrA-
hAngos párásító

turbo trAiner 
hAsizomgép

slim crAzy fit “bAsic”
vibrációs tréner

deluxe 
lábmAsszírozó

citizen 304 felkAros 
vérnyomásmérő

multicAre fitness 
mérleg

Szépség és egészség
A vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa! érvényes: 2017. december 1-31-ig!

www.vivamax.hu
– Otthon az egészségben!

4.990 Ft

99.990 Ft49.990 Ft19.990 Ft

19.990 Ft 49.990 Ft49.990 Ft

9.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Vi
Vamax

TapaszTalaT

20év

ultrAhAngos illóolAj 
párologtAtó

11.990 Ft
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házi diagnosztika

• Szabálytalan szívritmus kijelzése
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Egygombos vezérlés, egyedülállóan halk működés
• 90 memória tárhely
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Extra méretű mandzsetta opcionálisan vásárolható
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
• Adapter: opcionális

Japán precizitás!

5év
   garanciával!

Citizen 453aC felkaros 
vérnyomásmérő ajándékkal!

GYCH-453AC-AJEP 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
• Dátum és idő kijelzés
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem

3év
   garanciával!

színes kijelzős felkaros 
vérnyomásmérő ajándék adapterrel!

GYV9A EP Egészségpénztári termék!

• 99 memória tárhely
• Utolsó 3 eredmény átlagának kiszámítása
• Egygombos vezérlés, 
 egyedülállóan halk működés
• Dátum és idő kijelzés
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 
 2 db AAA ceruzaelem

Japán precizitás!

5év
   garanciával!

Citizen Csuklós 
vérnyomásmérő

GYCH-617EP Egészségpénztári termék!

   AJÁNDÉK 3.490 Ft
   értékű adapterrel! 

   AJÁNDÉK 990 Ft
   értékű lázmérővel! 

+

+

szuper ár!
     990 ft    

Citizen digitális 
lázmérő

ajánlatunk!

GYCT-513W EP 

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

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

Hálózati adapter 
(GYCH-AC): 2.990 Ft

10.990 Ft helyett

9.990 Ft

11.990 Ft
Szett értéke: 13.980 Ft*

9.990 Ft
Szett értéke: 13.480 Ft*

Szuper ár!

3év
   garanciával!

ViVamax felkaros 
vérnyomásmérő - extra Vékony 

GYV11EP Egészségpénztári termék!

Felpumpálás közben mér!
• Extra vékony készülék
• Oszcillometrikus mérési elv alapján, 
 felkaron mérő vérnyomásmérő
• Egygombos vezérlés
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Dátum- és időkijelzés
• 2 x 90 memória tárhely
• WHO skála
• Energiaforrás: 
 3 db AA elem

6.990 Ft
Jav.fogy.ár: 8.990 Ft

Citizen 304 felkaros 
vérnyomásmérő

ajánlatunk!

GYCH304

     szuper ár!
9.990 ft

Jav. fogy. ár: 12.990 ft

EP 

Citizen Csuklós 
vérnyomásmérő

ajánlatunk!

18.990 ft helyett

  16.990 ft  

GYCH-657

Szuper ár!

Szuper ár!

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T



egészségmegőrzés

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

2év
   garanciával!

érintésmentes multifunkCiós 
lázmérő 

GYV8EP Egészségpénztári termék!

kompresszoros 
inhalátor

GYV13EP 

digitális lázmérők
GYVLT12E, GYVLT15SEP 

higanymentes 
lázmérő

GYVDL1EP 

• A készülék bármely folyékony gyógy- 
 szert képes porlasztani, így meg- 
 könnyíti annak belégzését.
• Az inhalátor támogathatja a ható- 
 anyagok gyorsabb felszívódását.
• Gyermekeknek és felnőtteknek egy- 
 aránt ajánlott. 
Termékjellemzők:
• Zajszint: <63 dB
• Porlasztási kapacitás: 0,25 ml/perc
• Átlagos szemcseméret : 3 μm

Gyerekeknek és
 felnőtteknek egyaránt! 

A teknősbéka formájú inhalátor haté- 
konyságának és könnyű, otthoni hasz-
nálatának köszönhetően gyorsan a 
család kedvencévé válhat.
Termékjellemzők:
• Zajszint: <57 dB
• Porlasztási kapacitás: 0,33 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: 3 μm

9.990 Ft helyett

8.990 Ft4 az

 

 1-ben
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Mozgásszervi fájdalmak hatékony csillapítása 
mellékhatások nélkül!

• 5 automata program: váll, derék, végtagok, ízületek,  
 talp
• LCD képernyő a kiválasztott testtájék megjelenítésével
• 3 különböző kezelési mód
• 2 csatornás kivitel
• 4 elektróda egyidejű használata
• Ismétlő funkció
• Tartozék: 4 cm-es elektróda szett

Elektróda szett 
(GYVTT1E): (4 cm x 4 cm) 
1.990 Ft/csomag
Nagyméretű elektróda szett 
(GYVTT1EN): (5 cm x 5 cm)
2.490 Ft/ csomag

digitális izom- és 
idegstimuláló készülék 

GYVTT1EP Egészségpénztári termék!

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

színes kijelzős 
fül- és homlok 

lázmérő

ajánlatunk!

     8.990 ft helyett

  7.990 ft  

GYV10 EP 

 kompresszoros 
inhalátor

GYA430EP EMED

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

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

A klasszikus higanyos lázmérő 
környezetbarát változata!

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

1.190 Ft helyett

990 Ft 990 Ft helyett

690 Ft

1.990 Ft helyett

1.490 Ft

Szuper ár!

Tartozékok: gyógyszeradagoló, felnőtt 
maszk, gyermek maszk, szájcsutora, 
orrcsutora, tartalék szűrő (5 db)

Tartozékok: gyógyszeradagoló, felnőtt 
maszk, gyermek maszk, szájcsutora, 
tartalék szűrő (2 db)

sópipa
ajánlatunk!

  1.790 ft

GYSO2

Szuper ár!

Szuper ár!

paraJdi sópárnák
ajánlatunk!

     1.490 ft/db
Jav. fogy. ár: 1.790 ft

GYSPArNAF, GYSPArNAL
(levendulás/fenyőrügyes)

9.990 Ft
Jav.fogy.ár: 12.990 Ft

Szuper ár!
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egészséges légutak

Praktikus készülék, amely egyszerre alkalmas beltéri 
páraszint mérésre és kijelzésre, továbbá kültéri és beltéri 
hőmérséklet mérésére és kijelzésére.
További funkciók:
• Fagypont riasztó funkció
• Memória funkció
• Asztalra tehető vagy 
 mágnessel hűtőre is 
 elhelyezhető
• Vezeték hossza: 1m

További vízszűrőbetét
(GYVH23SZ): 1.290 Ft

5,2
liter

Ha Ön párásító vásárláskor is a tökéletesre 
törekszik, válassza az elegáns megjelenésű, 

multifunkciós Vivamax ultrahangos párásítót!  

•  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

7kényelmi 
      funkcióval!

Akár 25 m2-es helyiségbe is!

ultrahangos multifunkCiós 
párásító

GYVH23

ultrahangos állat-
figurás párásító 

ajánlatunk!

GYVH19

9.990 ft helyett

  8.990 ft

Egyszerre tisztítja és 
párásítja a levegőt!

• HEPA (pollen) és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave® technológia 
• Utószűrő fázis: a tisztító folyamat végén a készülék  
 vízen áramoltatja át a levegőt
• CleanCel™ technológia: csökkenti a baktériumok, gom- 
 bák, atkák elszaporodását
• Külön kapcsolható párásítás funkció 
• Párakibocsájtás: 10,8 L/nap 
• Gyártó által ajánlott max. helyiség méret: 55 m2

• Automata mód: a párásítás intenzitását  a levegő pá- 
 raszintje alapján szabályozza 
• Páraszint kijelzés színskálával
• 3 sebességfokozat 
• Időbeállítási lehetőség 
• Éjszakai üzemmód 
• Csendes működés 

Kombinált szűrő (GYWAW600SZ): 
12.990 Ft (Kb. 1 évre elegendő)

vivamax.hu
internetes videók

2év
   garanciával!

* a házhozszállítás részleteiről érdeklődjön viszonteladóinknál vagy a vivamax.hu-n!

2év
   garanciával!

ultrahangos párásító 
készülék

GYVH33

Páratartalom- és Hőmérő 
bel- és kÜltéri érzékelővel

GYVPM2

Páratartalom- és Hőmérő 
beltéri használatra

GYVPM

Biztosítsa otthona egészséges páratartalmát 
rendszeres párásítással!

• Cserélhető vízszűrőbetét
• Szabályozható intenzitás
• Elfordítható párakifúvó fej
• Csendes működés
• Teljesítmény: 25W
• Víztartály kapacitása: 2,4 L

22.990 Ft helyett

19.990 Ft

3.990 Ft helyett

3.490 Ft

8.990 Ft
Jav.fogy.ár: 9.990 Ft

99.990 Ft
Jav.fogy.ár: 119.990 Ft

Szuper ár!

2.990 Ft helyett

2.690 Ft

• Páraszint kijelzés
• Hőmérséklet kijelzés
• Dátum- és időkijelzés
• Ébresztőóra funkció
• Memória funkció
• Vízszintes felületre, vagy 
 falra is helyezhető

Winix aW600 légmosó – 
légtisztító és párásító egyben

GYWAW600

2 az

 

 1-ben

vivamax

TOP 10
aJÁNDÉKÖTlE T

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!



SzépSég éS egéSzSég   Kiemelt üzleteink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu  5 

egészséges légutak
ultrahangos illóolaJ 

párologtató és párásító
GYVH30      Párásító, illóolaj párologtató és 

        hangulatvilágítás egyben!
• Aromaterápia: bármilyen illóolajjal használható
• Fényterápia: hangulatunktól függően váltakozó színek 
  vagy egy szín kiválasztása
• Ezüst ionokkal a baktériumok ellen
• Használható sóoldattal is
• Csendes működés
• Szabályozható intenzitás
• 1L-es víztartály
• Magasság: 15 cm 1 

  liter

Kristálytiszta levegő, 
visszavásárlási garanciával! 

• HEPA (pollen) és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave®  
 légkezelési technológia 
• 4 intenzitás fokozat 
• Légszennyezettség érzékelő 
• Automata üzemmód 
• Fényérzékelő 
• Csendes működés
• Szűrőtelítettség-jelző 
 • Energy Star, ECARF, AHAM,  
 UK Allergy tanúsítványok
• Gyártó által ajánlott max. 
 helyiség méret: 34 m2

Winix p150 multifunkCiós 
légtisztító készülék 

GYWP150

ÚJ!

2év
   garanciával!

*  Amennyiben nincs megelégedve a készülékkel, 60 napon belül visszaviheti a vásárlás he-
lyére és visszafizetjük a szűrőbetét árával csökkentett vételárat! Kizárólag sérülésmentes, 
eredeti csomagolással rendelkező terméket tudunk visszavenni!

60nap
pénzvisszafizetési 

garancia!*

aquaglobe levegőkezelő 
készülék

ajánlatunk!

GYVH17

szuper ár!
12.990 ft helyett

  9.990 ft

Ajándék illóolajjal!

ultrahangos illóolaJ 
párologtató

GYVH34
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12.990 Ft helyett

11.990 Ft

64.990 Ft
Jav.fogy.ár: 74.990 Ft

Védekezzen hatékonyan az 
allergén anyagokkal szemben!

Háromlépcsős tisztítási mechanizmus: képes akár 0,3 µm 
nagyságú mikroszennyeződések kiszűrésére, gázok, 
füst és kellemetlen szagok, valamint vírusok, baktéri-
umok és gombák semlegesítésére.
• Kombinált HEPA és aktívszén szűrővel
• 2 fokozatú ventilátor (nappali és éjszakai üzemmód)
• Max. 20 m2-es helyiségbe ajánlott!

Cserélhető 
szűrőbetét 
(GYPA600SZ): 

3.990 Ft

2év
   garanciával!

plazma légtisztító Pollenszűrővel
EMED GYPA600

Bevezető ár!

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

100% tisztaságú illóolaJok
• Eukaliptusz (GYVI5): 790 Ft
• Narancs (GYVI7): 790 Ft
• Citrom (GYVI6): 990 Ft

• Erdei fenyő (GYVI9): 1.190 Ft
• Indiai citromfű (GYVI8): 1.190 Ft
• Levendula (GYVI10): 1.190 Ft

Kiszerelés: 10ml

Magasság: 20 cm

Szűrőbetét szett (GYWP150SZ): 12.990 Ft 
(Kb. 1 évre elegendő) 
• 4db aktívszén szűrő,1db HEPA szűrő 

illóolaJ párologtató 
usb CsatlakozóVal

GYVH27

790 Ft-tól!

3 db-os extra illóolaj tartály szett 
(GYVH27U): 1.790 Ft

• Állítható intenzitás: 10, 30, 60 
 másodpercenként fúj 
• Kivehető és könnyen tisztítható 
 illóolajtartály (1 ml)
• Ultrahangos illóolaj porlasztás
• Használható otthon, a 
 munkahelyén vagy autóban is! 4.990 Ft helyett

3.990 Ft
Szuper ár!

Különleges formatervezés, extra csendes működés!
Aromaterápia révén segít megőrizni jó közérzetünket 
és kedélyállapotunkat. A készülékhez vásároljon a lenti 
Vivamax illóolajok közül!
Szabályozható intenzitás: 3 fokozat
Állítható fényerősség: 3 fokozat 
(ki is kapcsolható)
Éjszakai mód: alacsony intenzitás 
(extra csendes) + kikapcsolt jelzőfény 
Aromaterápia: használja 100%-os 
tisztaságú Vivamax illóolajokkal
110 ml-es tartály: intenzitás 
fokozattól függően a készülék egy 
feltöltéssel 4-12 órás 
működésre alkalmas.

11.990 Ft
Jav.fogy.ár: 12.990 Ft

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!
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prémium masszázs

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

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még intenzívebb 
masszázsélményért!

Shiatsu nyakmasszázs
Széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság.

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

deluxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal
GYVM24EP Egészségpénztári termék!

deluxe lábmasszírozó
GYVM28

Vitality 
lábmasszírozó

GYVM20

HőteráPiás vibrá-
Ciós masszázsülés

autóba is!
GYVM27

Frissítő lábmasszázs az Ön 
otthonában is!

• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázs a talpon, párnás 
  masszázs a bokánál
• Hőterápia
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító segítségével könnyen 
  kezelhető
• Automatikus kikapcsolás 

44.990 Ft helyett

34.990 Ft

69.990 Ft helyett

49.990 Ft

Masszírozó párnák 

Hőterápiás masszírozó 
golyócskák 

Forgó görgők 

Szuper ár!

Szuper ár!

49.990 Ft
Jav.fogy.ár: 59.990 Ft

Legyen ülés fűtés az Ön autójában is!
Intenzív melegítő funkció a hát és ülő 
részen: melegítse be ülését, hogy ne 
kelljen többé a jéghideg autóba ülnie!
Ventilációs hűtő funkció a hát és 
a comb részen állítható intenzitású 
hűsítő légbefúvással.
Vibrációs masszázs a derék részen:
frissüljön fel kellemes masszázzsal.
Autós adapter: az 
ülésbetét tartozéka.

Hálózati 
csatlakozó:
(GYVM27A)
2.990 Ft

19.990 Ft helyett

9.990 Ft
Szuper ár!

Szuper ár!

ÚJ!

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

-50%



prémium masszázs
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Exkluzív shiatsu masszázsélmény 
intenzív hőterápiával!

• Tradicionális ujjnyomásos masszázs 
  4 masszázsgörgővel
• Állítható tartóhevederének köszön- 
 hetően a szék háttámlájának bár- 
 mely részére felszerelhető
• A melegítő funkció fokozza a masz- 
 százs jótékony hatását
• Több testrészen használható: nyak,  
 hát, derék, comb, vádli
• Egygombos vezérlés

shiatsu derék-
masszírozó párna

GYVM29

2az1-ben kézimasszírozó külön is használható 
masszázsfejjel és cserélhető masszázs feltétekkel!

A kézimasszírozó kiválóan alkalmas akár a teljes hát megmasszírozására, 
hiszen a hosszú, ergonomikus nyélnek köszönhetően könnyedén elérheti 
vele vállait, lapockái környékét, de akár a derekát is. A nyélről leválasztható, 
ergonomikus, tenyérbe jól illeszkedő masszázs egység hatékony segítség 
lehet egyéb testrészeken illetve narancsbőr esetén is.
A készülékhez 2 cserélhető masszázs fej tartozik, melyek más-más masszázs-
élményt nyújtanak. 
Termékjellemzők:
• ergonomikus kar 
• lecsatolható kézi masszázs egység
• fokozatmenetesen állítható masszázsintenzitás
• további 2 cserélhető masszázs fej
• hőterápia vörös fénnyel

2 az

 

 1-ben

Cserélhető 
masszázsfejek

• 3 választható intenzitás fokozat
• 3 masszázsmód: vibrációs és pezsgő 
  masszírozás, illetve masszázsgör- 
 gők és tüskék
• Vízmelegítő (temperáló) funkció
• Kifröccsenés elleni védelem

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!
A Vivamax univerzális masszírozó számos masszázskészülék (masszázsülés, 
derékmasszírozó, kézimasszírozó) előnyeit egyesíti egy termékben. 
Segítségével masszírozhatja hátát, derekát, nyakát, vagy akár lábait is. Három-
dimenziós hőterápiás shiatsu masszázsgörgői segítségével a masszázs         
szempontból legfontosabb területet, a nyakat és a csuklyás izmot is könnyedén 
elérheti! Karja beakasztásával szabályozhatja a masszázs erősségét, de akár 
finoman neki is dőlhet, ezzel is fokozva a masszázsintenzitást.

Vizes 
lábmasszírozó

GYDA2

Vitality kézimasszírozó
ajánlatunk!

 GYVMK3

7.990 ft helyett 
6.990 ft

12.490 Ft
Jav.fogy.ár: 13.990 Ft

shiatsu uniVerzális masszírozó
GYVM23

deluxe kézimasszírozó
GYVMK4

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

Shiatsu masszázs: 
4 görgővel
Kényeztető hőterápia: 
a meleg  fokozza a masszázs jótékony hatását
Univerzális használat: 
ergonómikus kialakításának köszönhetően számos testrész (nyak, derék, 
hát, láb) intenzív masszírozására alkalmas 
Autós adapter: 
szivargyújtóról autóban is 
működtethető (hálózati adapter 
is tartozék)

Több testrészen 
használható!

17.990 Ft
Jav.fogy.ár: 19.990 Ft ÚJ DESiGN!

Bevezető ár!

13.990 Ft helyett

9.990 Ft
Szuper ár!

vivamax

TOP 10
aJÁNDÉKÖTlE T
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Kockahasra fel, 
karcsúsodjon Ön is! 

Vállalja a kihívást? Használatával meglepően látványos 
eredményt érhet el akár már napi néhány perc edzéssel!
• Erősíti a hasizomzatot, feszesíti a comb- és farizomzatot, 
  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

turbo trainer hasizomgép
GYVFL02

alakformálás/fitness 
slim Crazy fit “basiC” 

VibráCiós tréner
GYVF15 

Crazy fit 
VibráCiós tréner

GYVF13

ÖsszeCsukható szobakerékpár
terápiás Célra: kapaszkodóVal és háttámláVal

GYVF16

Összecsukható kivitelének köszönhetően bármikor 
könnyen elrakható vagy arrébb helyezhető!

Elsősorban terápiás célokra (pl. időskori mozgáshiány 
és erőnléti problémák, műtét utáni rehabilitáció, keringés 
javítására) javasolt. Összecsukható, így kisebb lakásokban 
is elfér! A háttámlának és kapaszkodónak köszönhetően 
használata idősek számára is biztonságos és kényelmes.
Termékjellemzők:
• Állítható ellenállás (gyengétől a gyenge közepesig)
• Biztonsági kapaszkodó és háttámla
• Digitális kijelző (idő, sebesség, 
 kalória, megtett út, pulzus kijelzéssel)
• Terhelhetőség 100 kg
• Lendkerék súlya: 1,6 kg
• Mágnesfékes kivitel

ergonomikus “mini” 
szobakerékpár

ajánlatunk!

GYVFL04

17.990 ft helyett

15.990 ft

izomstimuláCiós
alakformáló ÖV

ajánlatunk!

 GYMC-132               szuper ár! 
9.990 ft helyett

  4.990 ft

Rendelésre!

49.990 Ft
Jav.fogy.ár: 69.990 Ft

69.990 Ft
Jav.fogy.ár: 89.990 Ft

Szuper ár!

Szuper ár!

Formálja testét otthon, megerőltetés nélkül 
és rövid idő alatt!

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

• 10 automata és 1 manuális program
• 120 választható sebességfokozat a lassútól (kezdőknek) 
  a rendkívül intenzív billenő mozgásig (haladóknak)
• Számos választható alappozíció a hatékonyabb izom- 
 munkáért
• LED kijelző
• Stabil, időtálló alap és masszív kapaszkodó felület
• 2 gumikötél a hatékonyabb és változatosabb gyakor- 
 latvégzésért

RENDELÉSRE

slim Crazy fit “pro”
 VibráCiós tréner

ajánlatunk!

GYVF14

     szuper ár!
69.990 ft
Jav. fogy. ár: 89.990 ft

Háttámla

Kapaszkodó

44.990 Ft
Jav.fogy.ár: 49.990 Ft

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes boltba szállítással 

vagy házhozszállítással (1.990 ft-ért)!

19.990 Ft
Jav.fogy.ár: 24.990 Ft

Szuper ár!

-50%



szépségápolás/fitness
multiCare fitness 

mérleg
6 funkCióVal 

GYVBF2

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

6 az

 

 1-ben

Fogyókúrázzon okosan!

slimmimg pro alak-
formáló masszázsÖV 

GYVMA 

Karcsúsodjon pihenés közben! 
Formálja problémás testrészeit TV 

nézés, vagy házimunka közben!
• 7 választható edzésprogram
• 9 fokozatú intenzitás szabályzó
• Nagy erősségű masszázs
• Intenzív hőterápia, “szauna” funkció
• Elliptikus vibráció 2 masszázsmo- 
 torral
• Anti-cellulit hatás

Akkumulátoros készülék 1+1 
tartozék fejjel!

Segítségével hatékonyan távolíthatja 
el a kérges, repedezett bőrfelületet 
a sarokról. Rendszeres használata 
ápolt, puha bőrt eredményezhet. 
A készülék vízálló feje könnyen 
eltávolítható, tartozékként egy eltérő 
érdességű fejet is adunk. A speciális 
cserélhető fej ellenálló, tartós mikro-
csiszoló részecskékből készült.
Termékjellemzők:
• Akkumulátoros kivitel
• Vízálló
• 2400 fordulat
  percenként
• 2 féle reszelő fejjel

Pótfej szett: 
1.990 Ft

elektromos 
sarokreszelő

GYESr1, 2 db pótfej: GYESr2 

smr masszázs-
henger szett

GYVF10

limonádé készítő 
palaCkok

GYVL1P, GYVL1K

Két henger egy áráért!
Kiváló eszköz pilateshez, jógához, 
fitnesshez és gyógytornához.
Egy bordázott henger és egy sima 
felületű henger a hatékony SMR 
masszázs elérése érdekében! 
Használja az SMR hengert:
• izomláz enyhítésére
• izom és ízületi problémák megelő- 
 zésére
• az izmok nyújtásához, relaxáláshoz
• a vérkeringés fokozására
• a kötőszöveti lerakódások feloldá- 
 sához

Belső, sima 
felületű henger!

Külső, 
bordázott 
henger!

Professzionális arcápolás 
otthonában is!

• 2 féle gőzölő fej: egy az arc és egy 
  csak az orr gőzöléséhez
• Szabályozható gőzerősség

7.990 Ft helyett

5.990 Ft

6.990 Ft helyett

4.990 Ft

17.990 Ft helyett

14.990 Ft

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

8.490 Ft
Jav.fogy.ár: 8.990 Ft

8.990 Ft
Jav.fogy.ár: 9.990 Ft

Szuper ár!Szuper ár!

Szuper ár!
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Ízesítse ivóvízét kedvenc 
gyümölcsével nap mint nap!

• BPA mentes
• Tartós, karcálló Tritan műanyag
• Extra tömítéssel, garantáltan 
 szivárgásmentes
        

vivamax.hu
limonádé receptek

vivamax.hu
végezhető gyakorlatok

2.490 Ft helyett

1.990 Ft• 2 forgatható tükörfelület
• Világító LED szegély
• 2 az 1-ben funkció: 
 1-szeres és 5-szörös 
 nagyítás

arCszauna
GYDA1

kozmetikai tükÖr
GYDA5

Szuper ár!

  3.990 ft helyett

3.590 ft/szett

3 db-os gimnasztikai szalag szett
ajánlatunk!

GYVF12
gyümÖlCs Centrifuga

ajánlatunk!

GYEGYC1

16.990 ft
Jav. fogy. ár: 17.990 ft

Rendelésre!



az otthon melege

Játékos külsejű hőterápiás eszközök
• 2L-es és 0,5L-es változat
• Játékos bagoly vagy 
 pulcsi mintába bújtatva
• Palack anyaga: gumi
• Huzat anyaga: 100% 
 poliészter

2L

0,5L

Kellemes meleg bárhol, bármikor!
• 3 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Túlmelegedés elleni védelem
• Méret: 40 x 32 cm
• Kézzel mosható 
 huzat
• Teljesítmény: 60W

8.990 Ft helyett

7.990 Ft
13.990 Ft helyett

11.990 Ft

A jade kő olyan féldrágakő, mely kiváló a hőmegtartásban 
és a hő továbbadásában. A felmelegített jade kövek  távoli 
infravörös sugarakat bocsátanak ki, melyek segíthetnek 
egyes egészségügyi panaszok csökkentésében.
• 72 db jade kővel
• 700C-ra melegíthető
• Hőmérséklet szabályzó
• Méret: 44 x 44 cm
• Teljesítmény: 50W

• Franciaágyba tehető méret: 160 x 140 cm
• Két oldalon külön kapcsolható fűtés
• 2 fokozatú hőmérséklet szabályzók
• Biztonságos használat, automatikus túlmelegedés elleni
  védelem
•  Anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 2 x 60W

• Kellemes meleget biztosít a hát és a nyak területén. 
• 3 fokozatban állítható hőterápia
• Extra gyors felfűtés
• Intenzív melegítés
• Huzata levehető, kézzel mosható
• Automatikus kikapcsolás 90 perc után
• Méret: 39 x 63 cm 
• Teljesítmény: 100 W

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft14.990 Ft

Jav. fogy. ár: 16.990 Ft Szuper ár!

10 Kiemelt üzleteink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu SzépSég éS egéSzSég

Lecsatolható vezetékkel és extra puha felülettel!
• Méret: 150 x 80 cm
• Kényeztetően puha anyag
• Két fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Lecsatolható vezeték
• Automatikus túlmelegedés 
 elleni védelem
• Anyaga: 100% poliészter
• Teljesítmény: 60W

deluxe melegítő lePedő
GYVH28

elektromos melegítő Párna 
GYVH18

jade kÖves HőteráPiás Párna
GYVH6

kétszemélyes melegítő lePedő
GYVH29

gumi melegítő Palackok 
mintás huzattal

GYVMP...

16.990 ftmelegítő lePedő
ajánlatunk!

GYVH12

9.990 ft helyett 
8.990 ft

nyak/váll/Hátmelegítő
GYDA29

1.990 ft

gyaPjú vesemelegítő
(Vastag, extra meleg)

ajánlatunk!

GYMV

2.990 ft

derékmelegítő divatos 
színekben, rugalmas anyagból

ajánlatunk!

GYEL...

kéz- és 
fÜlmelegítő

ajánlatunk!

990 ft
GYVMP8

1.990 Ft helyett

1.490 Ft/db
Szuper ár!

13.490 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft

Bevezető ár!

ÚJ!

RENDELÉSRE



egészségmegőrzés

Többféle színben a mozgás szabadságáért!
A tapasz az izmok, ízületek, ínszalagok stabilizálására, 
tehermentesítésére és fájdalomcsillapításra, valamint a 
regeneráció felgyorsítására használható!
• Vízálló, akár 4-5 napig is hordható 
• Rugalmassága a bőrrel megegyező
• Légáteresztő
• Fényképes használati útmutatóval
• Hossza 5 m, szélessége 5 cm
• 8 féle választható színben

herbal freeze gél
ajánlatunk!

Kiszerelés: 100 ml

1.690 ft helyett

1.490 ft
                  14,9 ft/ml

GYEHF100

EP

GYAH1902S-től GYMJU-3007

ízületi szorítók

GYAH1600S-től GYMBU-1001

GYAH1405S-től GYMJU-3004GYAH1501S-től GYMJU-1002

kiváló ár-érték arány 
Prémium minőségű anyagok 
kombinációjával 
precíz szövési technika 
magas rugalmasság, 
kiváló szellőzés 
orvostechnikai eszköz, 
egészségpénztári termék

intenzív mágnesterápia 
vastag, jó hőtartó anyag 
Bőrbarát, puha szövés
Jó légáteresztő képesség
1.000 - 1.600 gauss-os 
mágnesekkel
elasztikus és neoprén anyag

További ízületi szorító típusainkat keresse üzleteinkben!

2.490 Ft helyett

1.990 Ft/db
Szuper ár!

1.490 Ft

1.490 Ft

1.490 Ft1.490 Ft

3.490 Ft

7.990 Ft

5.490 Ft 6.990 Ft

1.790 Ft
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kineziológiai tapaszok
GYVKT...EP Egészségpénztári termék!

mágneses térdpánt
GYMJU-2003EP Egészségpénztári termék!

• 6 db 1000 gauss erősségű mágnessel
• Tépőzárral állítható méret

3.990 Ft helyett

3.490 Ft

• Extra rugalmas, minőségi szilikonból
• Anatómiai kialakítás kétféle szilikon kombinációjával
• Mozgás/állás közben csökkenti az 
 achillesre, az ízületekre és gerincre 
 gyakorolt nyomást
Méretek: S: 35-37, 
M: 38-39, L: 40-41,
XL: 42-43, XXL: 44-46

• Extra rugalmas, minőségi szilikon anyagból
• Mozgás/állás közben csökkenti az achillesre, az ízüle- 
 tekre és gerincre gyakorolt nyomást
• Segíti a talpra eső terhelés kiegyenlítését
• Különösen ajánlott sarok és achilles 
 problémákra, sarokcsont kinövésre

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

GYAH0753S-tőlEP Egészségpénztári termék!

szilikon talpbetét 

GYAH0751S-tőlEP Egészségpénztári termék!

szilikon sarokemelő 

Kiszerelés: 60 ml

fisioCrem 
gyógynÖVényekkel

ajánlatunk!

GYFi60

     szuper ár!
    1.990 ft
               33,2 ft/ml

3.990 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

2.990 Ft/pár
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

Szuper ár!



a láb egészsége

Alakformálásra bármely korosztály számára kitűnő választás! 
Az eredmény: nőiesebb idomok, feszesebb vádli, comb és fenék. A gyakran előforduló visszeres tünetek oka lehet 
a mozgásszegény életmód illetve a tartós ülő- és állómunka. A veera kompressziós harisnyák és zoknik serkentik 
a lábak vérkeringését és segíthetnek megelőzni egyes egészségügyi panaszokat.

Olasz termék!

harisnyák 
40 den

(3 féle színben)

harisnyák 
70 den

(3 féle színben)

térdharisnyák 
40 den

(3 féle színben)

Combfixek
70 den

(3 féle színben)

térdharisnyák 
70 den

(3 féle színben)

GYEKH40… GYEKH70… GYEKC70… GYEKT40…. GYEKT70….

Veera kompressziós harisnyák 
ezüst ionokkal

speciális kötésű anyag
ezüst-ion technológia
méhsejt alakú hálókötés
Lábujj- és sarokrészen megerősített kötés
intenzív alakformáló hatás
Európai minőség elérhető áron

3féleszín!

vivamax.hu

Ag+ezüst 
ionokkal!

veera: esztétikum és egészségmegőrzés!

Vénamasszírozó készülék 
légpárnákkal

GYVTVM

A láb keringési rendellenességeinek kezelésére
A pulzáló masszázs felpezsdíti a vérkeringést, csökkent- 
heti a nehézláb érzést és a duzzanatokat. Az intenzív 
masszázs javíthatja a nyirokkeringést, ezáltal segítheti 
egyes egészségügyi problémák kezelését.
Termékjellemzők:
• A teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
• A lábszár és comb mandzsetták külön is használhatóak
• 9 kezelési mód
• Méretre igazítható tépőzáras mandzsetták
• Hálózatról és elemmel is működtethető
Javallatok:
• Használható visszeres láb kezelésére, 
 javíthatja a vér- és nyirokkeringést
• Csökkentheti a nehézláb érzést 
 és a lábduzzanatot
• Ajánlott narancsbőr 
 kezelésre, karcsúsító, 
 feszesítő hatású

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 34.990 Ft

2.290 Ft 3.490 Ft 3.490 Ft 1.790 Ft 2.290 Ft

GYAH0772EP Egészségpénztári termék!

valgusmed Plus bÜtyÖkvédő
• A bütyöknél elhelyezett puha szilikon párna mérsékli a 
  bütyköt érő nyomást és véd a kidörzsölődéstől
• A lábujj elválasztó helyes pozícióban tartja a nagylábujjat. 
• A lábra húzható finom textil borítás megakadályozza,  
 hogy a szilikon párna és az elválasztó elmozduljon
• Cipőbe helyezve nappal is hordható
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EP

• Bütykös láb kezelésére szolgáló korrekciós eszköz
• Az anatómiai szerkezetű éjszakai sín az öregujj alapízü- 
 letének hatékony fiziológiás korrekciójára használható
• A tépőzáras rögzítő pántok segítségével a sín dőlés- 
 szöge is szabályozható
• Balos/jobbos kivitelben

hallux Valgus éJszakai sín
GYQHVEP Egészségpénztári termék!

1.990 Ft/db

Veera kompressziós zokni
ajánlatunk!

2.490 ft

GYEKU...

Fekete és bézs színben!

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

16.990 ft  Valgus med szilikonos
      bÜtyÖkvédő

ajánlatunk!

GYEVM1

990 ft
      

5.990 Ft helyett

4.990 Ft/pár
Szuper ár!
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trendi aJándékÖtletek

hematit ékszerek
GYJFS7SN/FGYJBS9SN

GYJLS2SN

GYJLS1SN

GYJM11SF GYJB4SNGYJB3SN

GYJL1SN GYJL2SN

mágneses karlánCok
ÚJ! ÚJ! ÚJ!

ÚJ!

, 

Egészséges italok könnyedén!
Ideális eszköz friss gyümölcsből és 
zöldségekből készült és kondíciós 
italok, tejes koktélok, bébiételek ké-
szítéséhez. Az ital elkészítése után 
csak zárja le a palackot és vigye 
magával!
Termékjellemzők:
• 2 db cserélhető, 400 és 600 ml-es 
  ütésálló, BPA mentes palack
• Rozsdamentes acél aprítókés
• Csúszásgátló talpak 

További 600 ml-es 
kulacs (GYESM3): 1.490 Ft

GYESM1ECG

smoothie maker
turmixgép

Most ajándék fogkrémmel!
• A csomag tartalma: 
 - 1 db Vitality akkumlátoros fogkefe 
 - 1 db tartozék fogkefefej 
 - 1 db töltőállvány 
 - 1 db 75 ml-es Blend-A-Med fogkrém
• 7600 rezgés/perc

Csomag tartalma:
1. Oral-B Pro 600 elektromos fogkefe 
• 3D technológia (Pulzáló-max 20000 
 mozdulat/perc és Oszcilláló-max 
  7600 mozdulat/perc mozgás)
• Mindennapos fogmosási üzemmód
• Tölthető akkumulátor 
• 2 perces időmérő
• Töltöttségi szint kijelző
2.BAM Accelerator fehérítő emulzió
3.BAM White Brillance fogkrém

+

oral-b Vitality preCision 
Clean akkus fogkefe 

GYOB156

oral-b „Whitening” 
aJándékCsomag  

GYOB600

oral-b preCision Clean 
pótfeJ 3+1

3+1 fej: GYOB021

2év
   garanciával!

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

3.990 Ft/4db
Jav. fogy. ár: 997,5 Ft/db

6.990 Ft

Szuper ár!

14.990 Ft

ÚJ!

Bevezető ár!

1+1 kulaccsal!
16.990 ftkonyhai mérleg

ajánlatunk!

GYEKM1

   3.990 ft
      Jav. fogy. ár: 4.490 ft

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

vivamax

TOP 10

aJÁNDÉKÖTlE T

GYJF3WN GYJFS8SN/FGYJF8SN GYJFS6SN

korábbi karlánC modellek 4.990 Ft/db Szuper ár!

GYJBS11SN

mágneses nyaklánCok 9.990 Ft/db Szuper ár!

karlánCok

hematit fülbeValók

nyaklánCok1.990 Ft/db Szuper ár!

Állítható méret!Állítható méret!

3.990 Ft/db Szuper ár!

990 Ft/pár
Szuper ár!

GYJCr1N GYJCr1

ÚJ!

GYJCr2N GYJCr2

ÚJ!

GYJF9

karpereCek
8.990 Ft/db

mágneses/ionos ékszerek
6.990 Ft/db

mágneses fülbeValó 3.990 Ft/pár
ÚJ!



Az egészséges és pihentető alvásért!
A QMED memóriahabos fedőmatrac segítségével 
egészséges és pihentető alvófelületté alakíthat bármilyen 
kemény és egyenletes fekvőfelületet (pl. kókuszmatrac, 
rugós matrac, kihúzható kanapé).
• Biztosítja az ideális testhelyzetet alvás közben
• Megelőzi a gerinc túlterhelését, a túlzott izomfeszülést
• Csökkenti a forgolódás, éjszakai mocorgás gyakoriságát, 
 ezáltal javítja az alvás minőségét

egészségmegőrzés
fedőmatrac memóriahabbal

GYQMFS4EP Egészségpénztári termék!

Comfort gél párna memóriahabbal 
GYQGP           EP Egészségpénztári termék!

deréktámasz memóriahabbal
GYQPD           EP Egészségpénztári termék!

• Szék vagy autóülés 
 támlájához is rögzíthető
• Méret: 34 x 33 x 12 cm

4.490 Ft

Vario párna memóriahabbal
GYQPVEP Egészségpénztári termék!

bamboo párna memóriahabbal
GYQPBAMBOOEP Egészségpénztári termék!

standard plus párna memóriahabbal  
GYQPSPEP Egészségpénztári termék!

            

Ideális választás az oldalt- és hanyatt fekvők számára. 
A lágy ívű, finoman lekerekített oldala megfelelő 
alátámasztást nyújt a nyak és a fej számára hanyatt fekvés 
során, míg a nagyobb, vízszintes felülettel rendelkező fele 
oldalt fekvés esetén biztosít 
tökéletes kényelmet. 

hátpárna memóriahabbal
GYVEHP

• Teljes hátfelületre
• Helyes pozícióban tartja 
 a gerincoszlopot
• Hátoldalán gumi 
 szalag található,
 így könnyen 
 rögzíthető a székre  

9.990 Ft

16.990 Ft

7.990 Ft

table mate plus hordozható asztal
GYVTM

intenzív mágnesterápia és optimális gerinctámasz! 
• A deréktámasz megtámasztja a gerincet, és segít  
 helyreállítani annak természetes görbületeit.
• Az ülőpárna segíthet megelőzni a helytelen testtartás miatt  
 fellépő hát- és derékpanaszokat! 

Jótékony hatású 
mágnesek 

Gerinckímélő 
komfort betét 

Ergonomikus 
ék alak 

mágneses Háttámasz és ÜlőPárna
GYVA01 (ülőpárna); GYVA02 (háttámasz)

Jótékony hatású 
mágnesek 

5.990 Ft5.990 Ft

Összecsukható, könnyű, hordozható asztal
• Stabilabb kialakítás
• Ajánljuk időseknek, gyerekeknek, felnőtteknek, valamint  
 szabadidős tevékenységekhez
• Kis helyen, praktikusan tárolható
• Asztallap dőlésszöge 
 3 fokozatban állítható.

4.490 Ft helyett

3.990 Ft
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Qmed nyakpárna
ajánlatunk!

3.190 ft

GYQPNY EP 

9.990 Ft helyett

7.990 Ft

• Háton illetve oldalt fekvőknek ideális
• A nyak számára kialakított mélyedés lehetővé teszi a 
  nyak és a fej természetes helyzetének megtartását, így 
  biztosítva a kényelmes és pihentető alvást. 
• Enyhíti a hátpanaszokat, segít a 
 horkolás mérséklésében

Egyenletes alátámasztást és puha formakövetést nyújt, 
megelőzve a nyakfájást. A két oldalas párna gél réteggel 
fedett oldala hűvös érzetet biztosít.

5.990 Ft

• Háton illetve oldalt fekvőknek ideális
• A bambusz szénpor antibakteriális,
  pára- és szagelnyelő
• Negatív ionokkal dúsítja a 
 levegőt

7.490 Ft

Memóriahabos fedőmatracok:
4 cm vastag, 2 személyes (140 x 200 cm) GYQMFM4: 25.990 Ft 
4 cm vastag, 2 személyes (160 x 200 cm) GYQMFD4: 29.990 Ft 
6 cm vastag, 1 személyes (90 x 200 cm) GYQMFS6: 22.990 Ft
6 cm vastag, 2 személyes (160 x 200 cm) GYQMFD6: 39.990 Ft

RENDELÉSRE!

ÚJ!

Méret: 90 x 200 cm 
Vastagság: 4 cm

Szuper ár!

RENDELÉSRE

RENDELÉSRE

AJÁNDÉKKAL!
AJÁNDÉKKAL!

6 cm vastag, 1 személyes matracunkhoz „Pillangó”, 
2 személyes matracunkhoz „Comfort Gél” párnát adunk ajándékba!



egészségmegőrzés

SzépSég éS egéSzSég   Kiemelt üzleteink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu  15 

infravörös fény az Ön és családja 
egészségéért!

• Kapcsoló a kényelmesebb és bizton- 
 ságosabb használatért
• Stabil, dőlésbiztos talp
• Teljesen lefordítható fej (védi az égőt)
• Exkluzív design
• Állítható lámpafej:
 6 pozíció

infralámpa (150W)
GYDA150 DAGA

A polarizált fény kedvezően hat a 
sejttevékenységgel összefüggő bioló-
giai folyamatok javítására, segítésére 
illetve helyreállítására. Különösen jól 
alkalmazható ez a hatás olyan ese-
tekben, amikor az elváltozás a test 
felületén jelentkezik, sebek valamint 
fekélyek esetén. 

• Philips izzóval
• Elfordítható fej

Vásároljon Vivalight lámpájához 6 
színből álló színterápia készletet, 
mellyel növelheti a polarizált fény 
hatékonyságát.

2év
   garanciával!

ViValight polarizált 
fényű lámPa 

GYVPL EP 

színterápia szett 
GYVST EP 

infralámpa (100W)
GYVi300

Fitness és gyógytorna 
gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!

• Ülőalkalmatosságként használva 
  erősíti a hátizmokat,
• Javítja a testtartást és az egyen- 
 súlyérzéket!
• 4 féle színben és 5 féle méretben 
  kapható

Testmagasság
< 139 cm
140-155 cm
156-170 cm
171-185 cm
> 186 cm 

Labda átmérő
45 cm
55 cm
65 cm
75 cm
85 cm  

Árak
2.490 Ft
2.790 Ft
2.990 Ft
3.490 Ft
3.990 Ft

fitness labdák
GYVGL45-től 

hátnyúJtó pad
“gerinC doktor plus”

GYVGD

Újdonság! Gerincvédő párnával és 
akupunktúrás masszázstüskékkel!
Napi pár perces használat segíthet:
• a hátfájás csökkentésében, illetve 
 megelőzésében
• a gerinc természetes görbületének 
  visszaállításában
• a váll- és a hátizmok rugalmas- 
 ságának javításában
• a helyes testtartás kialakításában
3 fokozatban állítható a hát edzettségi 
állapotától függően.
Tartozék hevederének köszönhetően 
a szék háttámlájára is rögzíthető!
Hossza: 39 cm Gerinckímélő 

puha betétAkupunktúrás 
masszázstüskék

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

GYVBD

dinamikus 
ÜlőPárna

Tartozék pumpával!

54.990 Ft helyett

49.990 Ft

4.990 Ft helyett

4.490 Ft

7.990 Ft helyett

6.990 Ft

8.990 Ft helyett

7.990 Ft

Szuper ár!

• Rugalmas, légáteresztő anyagból
• Övtámasszal a stabilabb tartásért 
 és extra párnával a kényelmesebb 
 viseletért
• Több méretben

tartásJaVító hát-
pánt extra erősséggel

GYAH0322S-tőlEP 

• Több méretben
•  A vállak hátra-
 húzásával javítja 
 a testtartást

tartásJaVító pánt
GYAH0326S-tőlEP 

6.490 Ft helyett

5.990 Ft

2.990 Ft helyett

2.790 Ft

Szuper ár!

3.990 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

29.990 Ft helyett

26.990 Ft

3év
   garanciával!

2.490 Ft-tól Szuper ár!

Próbálja fel üzleteinkben és a méret-
választásnál kérje szakértő eladóink 
segítségét!



karáCsonyi aJándékÖtletek 
10.000 forintból!

mágneses ékszerek

színEs kiJELzős fELkAros 
vérnyomásmérő

infrAlámpA 150W

8.990 Ft

9.990 Ft

4.990 Ft/db-tól
   AJÁNDÉK 3.490 Ft
   értékű adapterrel! 

+

szaküzletek
• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
• Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyulai út 35., 66/44-1137
• Bp. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24.,1/469-5346
• Bp. lI - Vivamed Egészségtár, Mammut I, fszt., Lövőház u. 2-6., 70/931-4626  
• Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
• Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
• Debrecen - Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
• Dorog - Kényelmi Cipők és Egészségm. Eszk., Mária u. 17., 33/440-741
• Dunakeszi - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál)70/377-7824
• Eger - Rehab-Észak Kft., Knézich út 20., 36/320-826
• Gödöllő - Egészségtár, Dózsa Gy. út 1-3. (OTP mellett), 28/516-770
• Győr - Gyógyászati Szü., Kossuth u. 12., 96/209-808 
• Gyula - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Semmelweis u. 4., 66/464-445
• Hatvan - Omker Gyógy. bolt, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
• Hévíz - Sz+Reha Gyógybolt, Petőfi Sándor u. 11-13., 83/340-286
• Hódmezővásárhely - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Kossuth tér 6. , 62/220-591
• Kecskemét - Medident Kft., Horváth Döme körút 10., 76/329-371
• Kecskemét - Röntgen Kft., Aradi vértanúk tere 5., 76/482-250
• Kiskunfélegyháza - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Attila u. 2., 76/431-799

• Komárom - Intermed Plusz, Mártírok u. 11., 34/341-249
• Makó - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Szegedi út 2., 62/219-472
• Mátészalka - Gyógy. Segédeszköz Szü., Kórház u. 2-4., 44/501-530
• Miskolc - Omker Gyógyászati Szaküzlet, Széchenyi u. 62., 30/627-8007
• Orosháza - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Könd u. 59., 68/473-273
• Ózd - Rehab-Észak Kft., József Attila u. 31/a (Papagáj-ház) 48/471-611
• Paks - Favora Shop, Dózsa György út 10., 20/929-7053
• Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u. 18-20., 84/311-735
• Szarvas - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Szabadság u. 26., 66/210-442
• Százhalombatta - Oliva Biobolt, Szent István tér 8. magas fsz.1., 23/350 347
• Szeged - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Pacsirta u. 2., 62/310-294
• Szeged - Prima-Protetika/Gy.Szü.,  Tisza L. krt. 97. (SZTK 1. rendelő 1. em.) 62/310-152
• Szentes - Medi-Vitas Kft., Sima Ferenc u. 39., 63/316-814
• Szerencs - Rehab-Észak Kft., Bekecsi út 10. (Rendelőintézet területe), 47/560-130
• Székesfehérvár - Omker üzlet-Egészségcentrum, Távírda u. 25., 22/503-026
• Szombathely - Medorto Gyógybolt, Király utca 33., 70/774-6743
• Szolnok - Sanitas 98 Kft., Batthyány u. 6., 56/515-258
• Vác - Támasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• Veresegyház - MS Egészségtár, Szent-Györgyi A. u. 2., (Praxis ház), 20/579-3195

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak listáját megtekintheti a www.vivamax.hu weboldalon!
Az újságban szereplő akciós áraink a címoldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Az ármegjelölésnél feltüntetett akción kívüli (felső), illetve javasolt fogyasztói 
árak a forgalmazó www.vivamax.hu weboldalán található javasolt fogyasztói árak, melyektől egyes üzletek akción kívül eltérhetnek. EP logóval jelölt termékeink elszámolhatók egyes 
egészségpénztárakban, de vásárláskor kérje az eladó vagy az egészségpénztár segítségét! A kiadvány adatainak összeállításakor a legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek el-
lenére előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!  Ha üzleteinkben átmeneti akciós készlethiányt tapasztal, a terméket rendelésre rövid időn belül pótoljuk. A kiadványban 
közölt információk tájékoztató jellegűek. Teljeskörű felvilágosításért kérjük keressen minket központi elérhetőségeinken: 06-1/889-9080; info@vivaldi.hu

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

webpartnerek

• Aszód - Medi-Shop Egészségtár, Kossuth Lajos u. 40-44. (OTP mellett), 28/634-206
•  Baja - Ortoprofil Alföld, Rókus u.10 (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
•  Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Balatonboglár - Ortoprofil West, Vikár Béla u. 4. (Dr.Török Sándor Eü. Kp.) 20/349-9668
• Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szü., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
• Békéscsaba - Ép-kéz-láb Szaküzlet, Trefort Á. u. 5-7., 20/468-7609
• Bp. XVIII - Ortoprofil-Centrum Kft., Thököly út 3. (SZTK ép.) 1/297-1210 - 180m 
• Bp. XXllI - Ortoprofil-Centrum Kft., Táncsics M. u 104., (XXIII.ker Szakrendelő) 1/286-0113/128m
• Bp. XX - Ortoprofil-Centrum Kft., Ady Endre u.1, 1/289-6252
• Bp. IV. - MEYRA Szü, Megyeri út 205/b, (14-es villamos végállomás), 1/230-0593
• Bp. XVII - Gyógy. segédeszköz üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
• Bp. XII. - Med12 Gyógyászati Szü., Királyhágó utca 8., 1/489-3314
• Bp. XII. - Mediter Bt., Városmajor utca 1/c., 1/950-9749
• Cegléd - Szent Rókus Gyógy. Pont., Népkör u. 6., 53/312-505
•  Celldömölk - Celli Gyógybolt, Széchenyi u. 10., 30/828-6490
• Csenger - Egészség Centrum, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
• Csorna - Ortoprofil West Kft., Soproni u. 64. (Margit Kórház E épület) 20/369-2332 
• Debrecen - Ortoprofil-Centrum Kft., Rákóczi u. 1-5., 52/314-262
• Dunaújváros - Ortoprofil-Centrum Kft., Dózsa Gy. út 8., 25/404-625
• Érd - Mediter Bt., Felső utca 7., 30/387-2792
• Gyöngyös - Prima-Protetika, Dózsa Gy. u. 20-22., (Kórház bejáratánál) 20/968-4755
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Győr - Gyógyászati szaküzlet, Vasvári Pál u. 2., (Kórház I. emelete), 30/506-7398
• Győr - Ortoprofil-Centrum Kft., Vasvári Pál u. 2., 96/418-244/1378
• Hajdúböszörmény - Gyógy. Segédeszköz Szü., Kálvin tér 7-9. (SZTK-ban) 30/239-9605

• Jászberény - Brace Medical Kft., Szelei út 11., 20/288-3962
• Kalocsa - Ortoprofil-Centrum Kft., Kossuth L. u. 34-36., 30/664-0076
• Kapuvár - Ortoprofil-West Kft., Lumniczer Sándor u. 10., 30/681-9918
• Kisbér - Gyógy. Segédeszköz Szü., (Sparral szemben), Kossuth Lajos u. 1. 34/352-505
• Kiskunhalas - Prima-Protetika, Dr. Monszpart u. 1. (a kórháznál) 77/423-212
• Kistelek - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Kossuth u. 19., 20/344 21-41
• Lajosmizse - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Dózsa Gy. út 104-106. (Egészségházban) 76/455-154
• Mezőkövesd - Harmónia Gyógy. Szü., Mátyás király út 78., 49/200-129
• Mosonmagyaróvár - Ortoprofil West Kft, Régi Vámház tér 2-4., 96/574-795
• Nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szü., Dózsa György u. 7., 42/417-900
• Nyíregyháza - Herbária Gyógynövény Szü., Zrínyi út 8-10., 30/299-9628
• Pápa - Medigor Gy. Szü., Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Pécs - Ortoprofil-Mecsek Kft., Citrom u. 2-6., 72/216-392
• Siklós - Varga Gyógysarok, Felszabadulás u. 32., 30/513-5371
• Szekszárd - Ortoprofil-Mecsek Kft., Béri B. Ádám u. 5-7., (Kórház gomba) 74/501-657
• Szekszárd - Medigor GYSE Szü., Béri B. Ádám u. 4-6/B (szakrend. szemben) 70/615-1930
• Tata - Intermed Plusz Kft., Váralja utca 6., (Szakrendelő épületben), 34/382-415
• Tatabánya - INTERMED PLUSZ KFT., Dózsa Gy. 77. (Korház “L” épület), 34/300-107
• Tiszaújváros - Harmónia Gyógyászati központ, Szent István út 23/B., 49/611-887
• Várpalota - Ortoprofil-Centrum Kft., Szent Imre u. 6., (Szakrendelő) 20/349- 9545 
• Velence - Ortoprofil-Centrum Kft., Balatoni út 65. (Új szakrendelő) 22/589-503
• Veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Zirc - Gyógyászati Segédeszköz Szü.,  Kamron, Reguly A. u. 4., 30/309-8647
• Zalaegerszeg - Ortoprofil West, Zrínyi M u. 1., (Kórház Pavilonsor) 20/349-9534
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