Szépség és egészség
A Vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa, érvényes: 2018. november 1-30-ig.
Vivamax felkaros vérnyomásmérő

Szuper ár!

5.990 Ft

Hasznos megoldások

ízületeink védelmére!
MÁGNESES TÉRDSZORÍTÓ TURMALINNAL
Patella
könnyítés

Jav.fogy.ár: 8.990 Ft

2. oldal

-33%

Vivalight polarizált fényű lámpa

13 db nagy
energiájú
mágnes

MÁGNESES TÉRdpánt
TURMALINNAL

Bevezető ár!

54.990 Ft helyett

49.990
Ft
Szuper ár!
3. oldal

Shiatsu univerzális masszírozó

Erős
elasztikus
hatás

3.990 Ft

7. oldal

17.990 Ft

Elektromos melegítő párna

Távoli
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

4.990 Ft helyett
Szuper ár!

19.990 Ft helyett

ÚJ!

Bőrbarát,
puha
szövés

Viva Fit
by vivamax

7. oldal

További ízületvédő ajánlataink:
Digitális izom- és idegstimuláló készülék: 11.990 Ft
Kineziológiai tapaszok: 1.990 Ft-tól
Elasztikus ízületi szorítók: 1.490 Ft-tól

8.990 Ft helyett
6. oldal

7.990 Ft
– Otthon az egészségben!

www.vivamax.hu

házi
Egészségmegőrzés
Házidiagnosztika
diagnosztika
Citizen 453AC felkaros
vérnyomásmérő Ajándék lázmérővel!
EP Egészségpénztári termék!

Citizen 304 felkaros vérnyomásmérő

GYCH304

EP Egészségpénztári termék!

GYCH-453AC-AJ

Japán precizitás!

5

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

Japán precizitás!

• Klinikailag validált!
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
• Dátum- és időkijelzés
• Magas vérnyomás kijelzése színskálával
• 99 memória tárhely
• Egygombos vezérlés
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás:
4 db AA ceruzaelem

3év

garanciával!

AJÁNDÉK 990 Ft
értékű lázmérővel!

+

Szuper ár!

9.990 Ft

Szuper ár!

Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

11.990 Ft

Ajánlatunk!

citizen csuklós
vérnyomásmérő

Szett értéke: 13.980 Ft*

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

Hálózati adapter
(GYCH-AC): 2.990 Ft

Vivamax színes kijelzős felkaros
vérnyomásmérő
EP Egészségpénztári termék!

9.990 Ft helyett

8.990 Ft
digitális lázmérő

Szuper ár!
1.190 Ft helyett

790 Ft

22

Extra vékony

GYV11

EP Egészségpénztári termék!

GYV9

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

3év

garanciával!

Ajánlatunk!

Ajánlatunk!
GYVLT12E

9.990 Ft

vivamax felkaros vérnyomásmérő

• Mért eredmények értékelése 3 színnel
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
év
• Nagyméretű kijelző
garanciával!
• Mérés közbeni elmozdulás kijelzése
• Megbízható, pontos mérés, kiváló ár/érték arány
• 2x120 memória tárhely
• Dátum- és időkijelzés
• Automatikus kikapcsolás
• Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem

3

GYCH-617

10.990 Ft helyett

EP

higanymentes
lázmérő
GYVDL1

EP

Szuper ár!

1.990 Ft helyett

990 Ft

-50%

Kiemelt
Kiemeltviszonteladóink
viszonteladóinkwebáruházainak
webáruházainakelérhetőségei:
elérhetőségei:www.vivamax.hu
www.vivamax.hu

Szuper ár!

5.990 Ft
-33%
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Szépség
Szépségés
ésegészség
egészség

házi
diagnosztika
Egészségmegőrzés
Terápiás
eszközök
KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR
ajándék adapterrel!

EP Egészségpénztári termék!

GYV12AA

EP Egészségpénztári termék!

Könnyű, praktikus, extra kis méretben!
Kis méretének és USB kábeles, illetve elemes
működésének köszönhetően bárhová magával viheti,
akár utazás közben is használhatja.
Termékjellemzők:
• Hatékony porlasztás, kis szemcseméret (MMAD - kb. 3,9 µm)
• Csendes működés (58 dB alatti)
• Extra könnyű és kis méretű
• USB kábellel, elemmel és hálózatról is működtethető
(elem és hálózati adapter nem tartozék)
• Gyógyvízzel és folyékony gyógyszerrel is használható
Tartozékok:
AJÁNDÉK 1.490 Ft
értékű adapterrel!
- levegő vezeték
- porlasztó szett
- felnőtt maszk
- gyermek maszk
- szájcsutora
- tartalék szűrő
(5 db)
A kép illusztráció!
- USB kábel

+

Szuper ár!

2év

9.990 Ft

garanciával!

3

1

az

-ben

Szett értéke: 13.480 Ft*

Hálózati kábellel, elemmel és USB
csatlakozóval is használható!

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

Vivalight polarizált fényű lámpa
EP Egészségpénztári termék!

GYVPL

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

3év

garanciával!

Ajánlatunk!

színterápia szett
GYVST

29.990 Ft helyett

26.990 Ft

54.990 Ft helyett

49.990 Ft

Szuper ár!

Infralámpa (100W)
• Philips izzóval
• Elfordítható fej

4.990 Ft helyett

4.490 Ft

Szépség
Szépségés
ésegészség
egészség	 	 

GYVI300

GYV13

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt!
A teknősbéka formájú inhalátor hatékonyságának és
könnyű, otthoni használatának köszönhetően gyorsan a
család kedvencévé válhat.
Termékjellemzők:
• Zajszint: <57 dB
• Porlasztási kapacitás: 0,33 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: 3 μm
Tartozékok:
- gyógyszeradagoló,
- felnőtt maszk,
- gyermek maszk,
- szájcsutora,
- orrcsutora,
- tartalék szűrő (5 db)

Ajánlatunk!

EMED kompresszoros
inhalátor
GYA430

Szuper ár!

EP

12.990 Ft helyett

9.990 Ft

Szuper ár!

9.990 Ft

Jav. fogy. ár: 11.990 Ft

digitális izom- és idegstimuláló
készülék
EP Egészségpénztári termék!

GYVTT1

Mozgásszervi fájdalmak hatékony csillapítása
mellékhatások nélkül!
• 5 automata program: vállra, derékra, végtagokra,
ízületre, talpra
• 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

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

Kiemelt
Kiemeltviszonteladóink
viszonteladóinkwebáruházainak
webáruházainakelérhetőségei:
elérhetőségei:www.vivamax.hu
www.vivamax.hu
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Egészséges légutak
Ultrahangos párásító készülék 8 kényelmi funkcióval

GYVH36

Prémium kategóriás párásító készülék elegáns és modern külsővel!
ÚJ!
Digitális páraszint és hőmérséklet kijelzés
Páraszint beállítási lehetőség (automata mód): amint a szoba páratartalma eléri az Ön
által beállított értéket, a készülék automatikusan kikapcsol.
Időzítő funkció: a készülékbe betáplálható a be/kikapcsolás ideje.
Forgó üzemmód: a készülék 90°-ban forog, ami segít elkerülni a párásító alatt lévő bútor/
padló átnedvesedését. Általa a szoba minden pontjáról jól látható a kijelző.
Aromaterápia: az aromatartályba illóolajat csepegtetve kellemes hangulatot varázsolhat a szobába.
Színes LED világítás: Ön bármikor választhat a 7 féle ízléses szín közül,
de váltakozó módra is állíthatja a színeket.
év
garancia!
Cserélhető vízszűrőbetét: a cserélhető szűrőbetét kerámia
korongjainak köszönhetően csökkentheti a párásítás során
levegőbe jutó, vízben található részecskék koncentrációját.
kényelmi
Érintő gombos és távirányítós vezérlés: a készülék az
funkcióval!
Bevezető, szuper ár!
elegáns érintőkijelző mellett távirányítóval is működtethető.
Párakibocsájtás: kb. 300 ml/óra
Akár 30m²-es helyiségbe is!
Víztartály kapacitása: 3 L
Ft

3

liter

2

8

29.990
Jav. fogy. ár: 36.990 Ft

WINIX AW600 LÉGMOSÓ –

Ultrahangos multifunkciós párásító

LÉGTISZTÍTÓ ÉS PÁRÁSÍTÓ EGYBEN

GYVH23

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
év
és digitális kijelzés
garancia!
• Víztartály: 5,2 liter
• Időzíthető be- és kikapcsolás
• Szabályozható intenzitás
• Párakibocsájtás: kb. 300 ml/óra
• Kerámia vízszűrőbetét

5,2
liter

2

Ajánlatunk!

inhaláló só

További
vízszűrőbetét
(GYVH23SZ2):
1.290 Ft

Fenyőrügyes
GYsinf

Szuper ár!

1.490 Ft

Akár 30 m2-es
helyiségbe is!

Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

garanciával!

19.990 Ft

PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRŐ
beltéri használatra

•
•
•
•
•

GYVPM

Páraszint- és hőmérséklet kijelzés
Dátum- és időkijelzés
Ébresztőóra funkció
Memória funkció
Vízszintes felületre vagy falra is
helyezhető
Ajánlatunk!

2.690 Ft/db
Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

4

1
az

-ben

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

Szuper ár!

99.990 Ft
Jav. fogy. ár: 119.990 Ft

RENDELÉSRE

akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!

ultrahangos illóolaj párologtató
és párásító

GYVH30

Párásító, illóolaj párologtató és hangulatvilágítás egyben!
• Használható illóolajjal
• Színes LED világítás
• Ezüst ionos víztartály
• Használható sóoldattal is liter
• Párakibocsájtás: max. 60 ml/óra
• Szabályozható intenzitás
Ajánlatunk!

Bel- és kültéri érzékelővel
GYVMP2

2

1

Páratartlom és hőmérő

Szuper ár!

• Párakibocsájtás: 450 ml/óra
• Gyártó által ajánlott max. helyiség méret: 55 m2
• 3 lépcsős tisztító mechanizmus, Plasmawave® technológia
• CleanCel™ technológia: csökkenti a baktérumok, gombák, atkák elszaporodását a víztartályban
• Külön kapcsolható párásítás funkció
• Automata mód: a párásítás
intenzitását a levegő páraszintje
alapján szabályozza
• Páraszint kijelzés színskálával
• 3 sebességfokozat
• Időbeállítási lehetőség

2év

22.990 Ft helyett

GYWAW600

2.990 Ft helyett

2.690 Ft

Parajdi sópárnák

levendulával vagy fenyőrüggyel
GYSparnaF; GYSPARNAL

1.490 Ft/db
Jav. fogy. ár: 1.790 Ft

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

Szépség és egészség

Egészséges légutak
Ultrahangos aromapárologtató és
éjszakai fény

GYVH35

Szakaszos és folyamatos működés:
A készülék két módban működtethető. A folyamatos párakibocsájtás mellett lehetőség van szakaszos,
30 másodpercenkénti párakifúvással használni.
Fény- és színterápia:
A színek rotálhatók vagy tetszőlegesen
választhatók. A funkció a párakibocsájtástól
függetlenül önállóan is használható,
akár éjszakai fényként is.
Aromaterápia:
A készülék Vivamax illóolajok
használatával segítheti a
relaxációt, és hozzájárulhat
a nyugodt alváshoz.
Párakibocsájtás:
Ft helyett
szakaszos: 15 ml/óra
folyamatos: 30 ml/óra
Ft
Magasság: 14 cm

100% tisztaságú illóolajok
• Top3 illóolaj szett szuper áron: levendula/narancs/eukaliptusz
(GYVI14): 1.990 Ft 66,33 Ft/ml (3x10 ml)
• Grapefruit (GYVI11): 1.190 Ft (119 Ft/ml) ÚJ!
• Teafa (GYVI12): 1.290 Ft (129 Ft/ml)
• Borsmenta (GYVI13): 1.190 Ft (119 Ft/ml)
• Immunerő (GYVI15): 1.390 Ft (139 Ft/ml)
• Eukaliptusz (GYVI5): 790 Ft (79 Ft/ml)
• Narancs (GYVI7): 790 Ft (79 Ft/ml)
tisztaság
• Citrom (GYVI6): 990 Ft (99 Ft/ml)
• Erdei fenyő (GYVI9): 1.190 Ft (119 Ft/ml)
• Indiai citromfű (GYVI8): 1.190 Ft (119 Ft/ml)
• Levendula (GYVI10): 1.190 Ft (119 Ft/ml)

100%

Ajánlatunk!

sópipa
GYSO2

Szuper ár!

9.990

8.990

1.690 Ft

Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

Csendes
működés!

Kiszerelés: 10ml

GYVH34

GYVH17

Újdonság: csendesebb éjszakai üzemmóddal!
• Légtisztítás hidro-ionizációs technikával
• Aromaterápia: a vízbe illóolajat is csepegtethet
• Nincs szükség drága szűrőbetétre, csak sima csapvízre
• Fényterápia: hangulatos LED világítás
Ajánlatunk!

illóolaj párologtató
usb csatlakozóval
GYVH27

Szuper ár!

4.990 Ft helyett

3.990 Ft

12.990

9.990

79 Ft/ml

Aqua-globe “diamond” vizes
levegőkezelő készülék

Ultrahangos illóolaj párologtató

Különleges formatervezés, extra csendes működés!
Az aromaterápia révén segít megőrizni jó közérzetünket és kedélyállapotunkat. A készülékhez vásároljon a
választékunkban található 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
• Párakibocsájtás: Max. 27 ml/óra
• 110 ml-es tartály: intenzitás fokozattól
függően a készülék egy
feltöltéssel 4-12 órás
Ft helyett
működésre alkalmas.
• Magasság: 20 cm
Ft

790 Ft/db-tól!

Használja
illóolaj
keverékekkel!

Szuper ár!

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

Multifunkciós páramentesítő készülék

GYVDH1

ÚJ!
Mondjon búcsút a penészes falaknak és
a dohos levegőnek!
• Digitális páraszint kijelzés: a készülék kijelzi a szoba
aktuális páratartalmát.
• Automatikus páraszint szabályozás: amint a szoba
páratartalma eléri a beállított értéket, a készülék automatikusan kikapcsol.
• Megtelt tartály figyelmeztetés: ha a készülék tartálya
megtelt (1,5 L), a készülék jelez és kikapcsol.
év
• 3 fokozatú ventilátor: igény szerint állíthatja a ventigarancia!
látor erősségét alacsony, magas vagy ruhaszárító
fokozatba.
Bevezető, szuper ár!
•	Időzítési lehetőség: Ön könnyedén beállíthatja a készülék kikapcsolásának idejét.
RENDELÉSRE
Ft
• Szűrőbetét és ionizáló funkció:
akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft
segítenek a levegő tisztításában.

2

59.990

Szépség és egészség 	 

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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Egészség/Fitness
multicare fitness
mérleg 6 funkcióval

Slim crazy fit “basic”
vibrációs tréner

turbo trainer
hasizomgép

Formálja testét otthon megerőltetés nélkül és rövid idő alatt!
• 3 automata és 1 manuális program
• 99 választható sebesség
• Ergonomikus felépítés, áramvonalas
dizájn
• Távirányítóval is működtethető
• 2 gumikötéllel

Kockahasra fel, karcsúsodjon Ön is!
• Erősíti a hasizomzatot, feszesíti a
comb- és farizomzatot, formálja a
felsőtestet
• Akár napi néhány perc használat
elegendő
• Ízületkímélő módszer
• Digitális kijelző
• 4 féle nehézségi fokozat
• Összecsukható

GYVF15

Szuper ár!

49.990 Ft

GYVFL02

GYVBF2

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

3

RENDELÉSRE

Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

-40%
RENDELÉSRE

akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!

Ajánlatunk!

Ajánlatunk!

Crazy Fit vibrációs
tréner

slim crazy fit “pro”
vibrációs tréner

GYVF14

Szuper ár!

Szuper ár!

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

GYVF13

RENDELÉSRE

4.990 Ft

-ben

Ajánlatunk!

Szuper ár!

3 db-os gimnasztikai
szalag szett

Szuper ár!

Szuper ár!

-50%

1.990 Ft

69.990 Ft

Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

1

6.990 Ft helyett

GYVF12

RENDELÉSRE

69.990 Ft

6

az

Jav. fogy. ár: 3.990 Ft
(663,33 Ft/db)

Jav. fogy. ár: 99.990 Ft

dinamikus ülőpárna

egyensúlyozó trainer

Gimnasztikai LABDÁK

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

• Fitness és rehabilitációs célra
• Edzés/torna közben instabil közeget
hoz létre, mely segít munkára bírni
az izmokat
• Segítségével fejleszthetjük állóképességünket, egyensúlyérzékünket
és izomzatunkat
• Használata növeli az ízületi stabilitást, így a későbbi sérülések
megelőzésére is alkalmas

Fitness és gyógytorna
gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!
• Ülőalkalmatosságként használva
erősíti a hátizmokat
• Javítja a testtartást és az egyensúlyérzéket
• 4 féle színben és 5 féle méretben
kapható
Tartozék pumpával!

GYVBD

GYVGL45-től

GYVET

Tartozék pumpával!
ÚJ!

2.690 Ft/db-tól

3.990 Ft helyett

2.990
Ft
Szuper ár!

Bevezető ár!

27.990 Ft

• Átmérő: 58 cm Jav. fogy. ár: 29.990 Ft
• Magasság: 25 cm
• Teherbírás: 200 kg
RENDELÉSRE
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Testmagasság
< 139 cm
140-155 cm
156-170 cm
171-185 cm
> 186 cm

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

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

Árak
2.690 Ft
2 990 Ft
3 490 Ft
3 990 Ft
4 490 Ft

Szépség és egészség

Ízületvédelem
MÁGNESES TÉRDpánt TURMALINNAL

Viva Fit

GYVFT

by vivamax

Intenzív mágnesterápia a turmalin jótékony erejével!
• Optimális, stabil alátámasztást nyújt a patellának.
• Rugalmas pántjai által könnyedén méretre igazítható.
• A pánt két oldalán egy-egy kb. 1800-2000 Gauss erősségű mágnes található.
• Bal és jobb térden egyaránt viselhető.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti
a mágneses pánt térdízületekre gyakorolt jótékony
hatását.
• Ideális sportoláshoz és állómunkához egyaránt.

MÁGNESES TÉRDSZORÍTÓ TURMALINNAL

Viva Fit

GYVFM….

by vivamax

Intenzív mágnesterápia jótékony hatású turmalinnal!
• Intenzív mágnesterápia az anatómiailag fontos pontokon 13 darab, egyenként 1700 Gauss erősségű mágneskoronggal.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a
mágneses szorító ízületekre gyakorolt jótékony hatását.
• Segítheti a sportsérülések utáni regenerációt.
• Bőrbarát, puha szövésű,
erős, elasztikus anyag.
Patella
könnyítés

ÚJ!

Viva Fit

3

by vivamax

Bevezető ár!

RENDELÉSRE

2.990 Ft

akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!

Anatomic help ízületi szorítók

1.490 Ft

4.490 Ft

1.490 Ft

kineziológiai tapasz turmalinnal

GYVKtT

EP Egészségpénztári termék!

A turmalinos tapasz főbb jellemzőiben megegyezik a
hagyományos Vivamax tapasszal, azonban a ragasztó
anyagába kevert turmalin az általa
kibocsájtott távoli infra sugaraknak
és negatív ionoknak köszönhetően
erősítheti a kineziológiai tapasz
ízületekre és izmokra gyakorolt
Ft helyett
jótékony hatását, ezáltal növelheti
a tapasz-kezelések hatékonyságát.

Bőrbarát,
puha
szövés

-ben

4.990 Ft helyett

3.990 Ft

Távoli
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Erős
elasztikus
hatás

kineziológiai tapasz

EP

Csukló és
Térdszorító
Bokaszorító Könyökszorító Derékszorító
kézfej szorító

1.690 Ft

1

az

Szuper ár!

Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

1.490 Ft

13 db
nagy
energiájú
mágnes

EP Egészségpénztári termék!

GYVKt...

Többféle színben a mozgás szabadságáért!
• Vízálló, akár 4-5 napig is hordható
• Rugalmassága a bőrrel megegyező
• Légáteresztő
• Fényképes használati útmutatóval
• Hossza 5 m, szélessége 5 cm
• 8 féle
Ft helyett
színben

Szuper ár!

2.490

1.990 Ft/db
398 Ft/m

3.490

2.490 Ft

Szuper ár!

498 Ft/m

Fisiocrem gyógynövényekkel

GYfi60A

A Fisiocrem gondosan válogatott gyógynövények hozzáadásával készült. Hatékony
megoldást nyújthat a problémás területeken,
úgy mint a nyak, váll vagy hát.
Szuper ár!
Kiszerelés: 60 ml
250 ml-es kiszerelés
(GYFI250):
6.790 Ft helyett 4.990 Ft
(19,96 Ft/ml) Szuper ár!

Szépség és egészség 	 

2.490 Ft/2 db
20,75 Ft/ml

1+1 akció!

Akciósan: 1.245 Ft/db

herbal freeze hűsítő gél
Herbal freeze

GYEHF100

• Intenzív, azonnali hatás izomfájdalom, ízületi gyulladás esetén!
• Gyors felszívódás
• Tartósítószer-, illat- és
mesterséges színezékmentes
Kiszerelés:
100 ml

1.690 Ft helyett

1.290 Ft

Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

12,9 Ft/ml
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Terápiás termékek
vénamasszírozó készülék légpárnákkal

ergonómikus “mini” szobakerékpár

A láb keringési rendellenességeinek kezelésére!
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
Ft helyett
és a lábduzzanatot
• Ajánlott narancsbőr
Ft
kezelésre, karcsúsító,
Szuper
ár!
feszesítő hatású

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

GYVTVM

34.990

24.990

GYVF17

Digitális
kijelző!

Akár kézzel is
hajtható!

17.990 Ft helyett

15.990 Ft

veera Kompressziós Harisnyák ezüst ionokkal
Veera: esztétikum és egészségmegőrzés!

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.

Ag+

Ezüst ionokkal!

3 szín!
féle

Térdharisnyák

1.790 Ft-tól

Térdharisnyák

Harisnyák

Combfixek

1.790 Ft 2.290 Ft 2.290 Ft 3.490 Ft 3.490 Ft
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40 den

70 den

40 den

70 den

40 den

GYEKT40…

GYEKT70…

GYEKH40…

GYEKH70…

GYEKC40…

Ezüst-ion technológia
Méhsejt alakú hálókötés
Megerősített kötés a lábujj- és sarokrészen
Intenzív alakformáló hatás
3 féle színben: testszínű, barna, fekete
Európai minőség elérhető áron
vivamax.hu

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

EP

Olasz termék!

Szépség és egészség

A láb egészségéért
memóriahabos talpbetét Hőszigeteléssel

Viva Fit

Bevezető ár!

belső hőszigetelő
alufólia réteg

velúr szövet
felsőrész

Veera kompressziós zokni
EP Egészségpénztári termék!

GYVFWM...

WARM&MEMORY

by vivamax

2.290 Ft
aktívszén
réteg

Ajánljuk ülő- és állómunkát végzőknek egyaránt!
• Antibakteriális hatás, ezüst-ion technológia
• Több kompressziós zóna
• Megerősített sarok- és lábujj rész
• Több méretben, fekete és ekrü színben
• 70 DEN, kompr. erőssége: 13-17 Hgmm

2.490 Ft

Ajánlatunk!

Vivafit ezüstszálas zoknik
csúszásgátló
alsórész
vastag memóriahab
réteg

GYVFSSL…

6 M-CY

Fekete és fehér színben!

1.990 Ft

6 M-CY

További Vivafit talpbetétek
A VivaFit kényelmi-, sport- és gyógytalpbetétek több évtizedes gyártói tapasztalattal, a láb
anatómiájának maximális figyelembevételével készülnek.

GEL&fit sport

Gel&comfort

Rezgéscsillapító hatás
Méretre vágható
Anatómiai lábágy
Ízületek tehermentesítése

2.490 Ft/pár
GYVFGFN; GYVFGFF

Leather&Memory

Izmok és ízületek
tehermentesítésére
Kényelem és flexibilitás
Rezgéscsillapító puha géllel

Lúdtalp- és harántemelő
Lágy memóriahab
Kiváló minőségű bőr
Rezgéscsillapító hatás

1.990 Ft/pár

GYVFGF; GYVFGN

Szilikon sarokemelő
EP

Ajánlatunk!

sarokcsont kinövésre
GYAH0737

EP

3.490 Ft/2 pár

1+1 akció!

Akciósan: 1.745 Ft/pár

3.490 Ft/2 pár

• Bütyök korrekciójára
• Szabályozható méret/nagylábujj
dőlésszöge
Ajánlatunk!

vivafit comfort
bütyökvédő
GYVFCB

1.790 Ft/pár
Szépség és egészség 	 

1.990 Ft helyett

1.790 Ft/pár

Sport talpbetét
Pehelykönnyű kialakítás
Kiváló párnázottság
Nedvszívó textil felsőrész

by vivamax

Memory&Foam
Lágy memóriahab
Csúszásgátló latex alsórész
Kényelem és légáteresztés
Pamut felsőrész

1.390 Ft/pár

EP

1.790 Ft/pár

GYVFMF...

GYAH0753

• Extra rugalmas, minőségi szilikonból
• Anatómiai kialakítás kétféle 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
Méretek: S: 35-37, M: 38-39, L: 40-41,
XL: 42-43, XXL: 44-46

EP

2.990 Ft/pár
GYVFES

Sport&Foam

6 M-CY

M-CY

Szilikon talpbetét

GYAH0756

Vivafit éjszakai bütyök korrigáló sín

6
Viva
Fit

GYVFSFO...

GYVFLC...

szilikon slim
talpbetét

1+1 akció!

by vivamax

1.390 Ft/pár

Ajánlatunk!

Akciósan: 1.745 Ft/pár

Viva Fit

Lúdtalp- és harántemelő
Kiváló minőségű bőr
Rezgéscsillapító sarokágy

GYAH0751

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

Leather&Comfort

1.790 Ft/pár

GYVFLM...

GYEKUE…

Szuper ár!

3.990 Ft/pár

Vivafit párnás bütyök korrigáló

Viva Fit

GYVFPK

by vivamax

• Helyes pozícióba igazítja a lábujjat
• Tépőzárral szabályozható
Ajánlatunk!

vivafit
harántemelő
GYVFH

1.490 Ft/pár

2.490 Ft helyett

1.990
Ft/pár
Szuper ár!

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu
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Prémium masszázs
deluxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal

Shiatsu univerzális masszírozó

GYVM24

EP Egészségpénztári termék!

GYVM23

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még
intenzívebb masszázsélményért!
Shiatsu nyakmasszázs: széles spektrumon
állítható nyakmasszázs magasság.

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!
Shiatsu masszázs
Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 masszázsgörgővel.
Kényeztető hőterápia
Fokozza a shiatsu masszázs jótékony hatását.
Univerzális használat
Masszírozza nyakát és csuklyás izmait vagy
próbálja ki a hát egyéb területein, illetve más
testrészeken is.

Shiatsu hátmasszázs: a készülék dupla görgősorral rendelkezik.
Pontmasszázs funkció: a shiatsu masszázs
egy ponton megállítható.
Vibrációs masszázs: intenzív vibrációs motorok az ülő részen.
Melegítő funkció: segíti az izmok
és a szervezet jobb ellazulását.
Ajánlatunk!

Shiatsu
masszázsülés

GYVM26

29.990 Ft helyett

27.990 Ft

19.990 Ft helyett

17.990 Ft

69.990 Ft helyett

49.990 Ft
Szuper ár!

Ajánlatunk!

shiatsu derékmasszírozó párna

Szuper ár!
13.990 Ft helyett

RENDELÉSRE

GYVM29

9.990 Ft

akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!

deluxe lábmasszírozó

vitality lábmasszírozó

GYVM28

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:
Szuper ár!
• Görgős masszázs a talpon,
légpárnás masszázs a lábfejen
Ft
• 2 automata masszázsprogram
Jav. fogy. ár: 59.990 Ft
• Innovatív melegítő funkció
• Automatikus kikapcsolás

49.990

GYVM20

Frissítő lábmasszázs az Ön otthonában is!
• Exkluzív masszázsélmény a lábaknak
• Görgős masszázs a talpon, párnás masszázs a bokánál
• Innovatív melegítő funkció
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító segítségével könnyen kezelhető

44.990 Ft helyett

34.990
Ft
Szuper ár!
RENDELÉSRE

Vitality kézimasszírozó
•
•
•
•

GYVMK3

Frissítse fel testét és lelkét egyaránt!
A négy cserélhető fejnek köszönhetően a masszázs
személyre szabható
Négy automata program
Állítható masszázserősség
A készülék ergonomikus, ívelt formája intenzívebbé teszi a
masszázst

7.990 Ft helyett

6.990 Ft

RENDELÉSRE

akár 24-48 órás (ingyenes)
boltba szállítással!
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Szépség és egészség

Egészséges életmód
hátnyújtó pad

akupresszúrás matrac
és párna

ÚJ!

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

7.990 Ft

6.490 Ft helyett

5.990 Ft

Próbálja fel üzleteinkben és a méretválasztásnál kérje szakértő eladóink
segítségét!

tartásjavító pánt

Akupresszúrás matrac

5.490 Ft

Gerinckímélő
puha betét

Akupunktúrás
masszázstüskék

GYAH0322S-től

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

Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Ajánlatunk!
GYVAM

EP

GYVGD

Bevezető ár!

Bevezető ár!

extra erősséggel

“gerinc doktor plus”

GYVAMP

• A több száz tüskével rendelkező
szivacsos matrac és párna stimulálja a test akupunktúrás pontjait.
• Az akupunktúrás pontok stimulálása
javítja a szervezet vérkeringését,
csökkenti az izomfeszülést, növeli
az endorfintermelést.
• Matrac méret: 68x42x2,5 cm
• Párna méret: 39x15x10 cm

Tartásjavító hátpánt

8.990 Ft helyett

6.990 Ft

ÚJ!

EP

GYAH0326S-től

• Több méretben
• A vállak hátrahúzásával javítja
a testtartást

Szuper ár!

Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

2.990 Ft helyett

2.790 Ft

„Minden mágneseses karkötő és nyaklánc
vásárlása esetén AJÁNDÉK Hematit gyöngy
karláncot adunk*!”
*Készlet erejéig!

2000 Gauss erősségű mágnesekkel
Rozsdamentes acélból
Kivehető szemek, könnyen méretre alakítható
Több méretben

Mágneses karláncok Ajándék gyöngy karlánccal! 6.990 Ft/db

N

GYJB3S

F

GYJM11S

N

GYJL1S

N

GYJL3S

N/F

N

GYJBS8S

N

GYJBS12S

GYJL2S

N

GYJLS2S

Mágneses nyakláncok Ajándék gyöngy karlánccal! 9.990 Ft/db Szuper ár!
N/F

GYJBS7S

N

GYJLS1S

Mágneses karperecek Ajándék gyöngy karlánccal!
N

Szépség és egészség 	 

GYJCR1

N

6.990 Ft/db Szuper ár!

GYJCR2

N

GYJBS9S

mágneses fülbevaló
3.990 Ft/pár

GYJF9

N

GYJBS11S

Hematit fülbevalók
GYMF10

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

GYMF9

990 Ft/pár Szuper ár!
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Őszi melegítő ajánlatok
elektromos melegítő
párna

GYVH18

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

Gumi melegítő palackok
mintás huzattal

GYVmp...

Játékos külsejű hőterápiás
eszközök
• Palack anyaga: gumi
• Huzat anyaga: 100% poliészter

8.990 Ft helyett 0,5L

2L

7.990 Ft

1+1 akció!
Akciósan: 995 Ft/db

Szuper ár!

JADE KÖVES elektromos
hőTERÁPIÁS PÁRNA

1.990 Ft/2 db

GYVH6

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
Extra
• Méret: 44 x 44 cm
intenzív
• Teljesítmény: 50 W
melegítéssel!

Ajánlatunk!

Ajánlatunk!

16.990 lepedő
Ft
melegítő

gyapjú vesemelegítő
(vastag, extra meleg)

GYMV

9.990 Ft helyett

GYVH12

1.990 Ft

8.990 Ft

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

-50%

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

szaküzletek

• 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
• 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
• Veresegyház - MS Egészségtár, Szent-Györgyi A. u. 2., (Praxis ház), 20/579-3195

partnerüzletek

• Aszód - Medi-Shop Egészségtár, Kossuth Lajos u. 40-44. (OTP mellett), 28/634-206
• Baja - OrtoProfil-Alföld Kft., Rókus u.10., (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
• Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
• Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szü., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
• Bp. XVII. - Gyógy. segédeszköz üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
• Bp. XIX. - Medigor Gyógy. Szü., Üllői út 250., (Spar üzlet mögött) 70/431-3776
• Bp. XXIII. - Ortoprofil-Centrum Kft., Táncsics M. u. 104., (Szakrendelő) 1/286-0113/128 m
• Bp. XX. - Ortoprofil-Centrum Kft., Ady Endre u.1., 1/289-6252
• Bp. XX. - Ortoprofil-Centrum Kft., Köves út 1. (Jahn Ferenc kórházban) 1/289-6386
• Bp. XII. - Gyógy. Segédeszköz Szü., Városmajor utca 1/c., 1/950-9749 ÚJ!
• 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 ép.), 20/369-2332
• Debrecen - Ortoprofil-Centrum Kft., Rákóczi u.1-5., 52/314-262
• Dorog - Kényelmi Cipők és Egészségm. Eszk., Mária u. 17., 33/440-741
• Dunaújváros - Ortoprofil-Centrum Kft., Dózsa Gy. u. 8., 25/404-625
• Gyöngyös - Prima-Protetika, Dózsa Gy. u. 20-22., (Kórház bejáratánál) 20/968-4755
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897
• Hajdúnánás - Gyógyászati Szaküzlet, Kossuth u.16-18., 30/792-4540
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi Sándor u. 45.,33/403-674
• Kalocsa - Ortoprofil-Centrum Kft., Kossuth L. u. 34-36., 30/664-0076
• Kapuvár - Ortoprofil-West Kft., Lumniczer Sándor u. 10., 30/681-9918

• Kiskunhalas - Prima-Protetika, Dr. Monszpart u. 1. (a kórháznál) 77/423-212
• Kisbér - Gyógy.Segédeszk. SZÜ., Kossuth L. u. 1., (SPAR-ral szemben) , 34/352-505
• Kistelek - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Kossuth u. 19. (SZTK), 20/344-2141
• Lajosmizse - Prima-Prot./Gyógy.Szü., Dózsa Gy. út 104-106. (Egészségházban) 76/455-154
• Mezőkövesd - Harmónia Gyógy. Szü., Mátyás király út 78., 49/200-129
• Mohács - Ortoprofil-Mecsek Kft., Szepessy tér 7., (Kórház területén), 20/253-8913
• Mosonmagyaróvár - Ortoprofil-West Kft., Régi vámház tér 2-4., 96/574-795
• Nyíregyháza - Herbária Gyógynövény Szü., Zrínyi út 8-10., 30/299-9628
• Nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szü., Dózsa György u. 7., 42/417-900
• 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
• Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u.18-20., 84/311-735
• 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. (Kórház “L” épület), 34/300-107
• Tiszaújváros - Harmónia Gyógy. központ, Szent István út 23?, 49/611-887
• Vác - Támasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• Várpalota - Ortoprofil-Centrum Kft., Szent Imre u. 6. (Szakrendelő) 88/787-349
• Velence - Ortoprofil-Centrum Kft., Balatoni út 65., (Új szakrendelő) 22/589-503
• Veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Zirc - Gyógy. Segédeszk. Szü. - Kamron, Rákóczi tér 9. (Volt KTSZ Udvar) 30/309-8647

webpartnerek

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 ellenére 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
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Kiemelt viszonteladóink webáruházainak elérhetőségei: www.vivamax.hu

Szépség és egészség

