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Infralámpa

Deluxe lábmasszírozó

Kompresszoros inhalátor

Ultrahangos párásító

Bevezető szuper ár! 

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 59.990 Ft

Bevezető szuper ár! 

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Bevezető ár! 

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

6. oldal

9. oldal

4. oldal

5. oldal

4.990 Ft helyett

4.490 Ft

Szépség és egészség
A Vivamax szaküzlet hálózat akciós kiadványa! Érvényes: 2017. november 2-30-ig!

Szuper ár! 

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Szuper ár! 

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

3év
   garanciával!

Óriási vérnyomásmérő akciÓk!

2. oldal

– Otthon az egészségben!



házi diagnosztika
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• 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!

11.990 Ft
szett értéke: 13.980 ft*

• 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
• Adapter: opcionális

3év
   garanciával!

vivamax színes kijelzős felkaros 
vérnyomásmérő ajándékkal!

GYV9A EP Egészségpénztári termék!

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

Japán precizitás!

3év
   garanciával!

citizen 304 felkaros 
vérnyomásmérő

GYCH304EP Egészségpénztári termék!

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

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

10.990 Ft helyett

9.990 Ft

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 

Szuper ár!

9.990Ft
szett értéke: 13.480 ft*

* 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
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mérőkészülékek

Érintés nélküli 
mérés!

Ne ébressze fel kicsi angyalkáját 
egy lázmérés miatt! 

• Testhőmérséklet, fürdővíz, bébiétel
 és szobahőmérséklet mérésre
• Kapcsolható néma üzemmód
• Külön hangjelzés a túlságosan magas 
 hőmérséklet jelzésére (38°C felett)
• 32 memória hely

2év
   garanciával!

Szuper ár! 
1.990 Ft helyett

  1.490 Ft

higanymentes lázmérő 
ajánlatunk!

GYVDL1 EP 

érintésmentes 
multifunkciÓs 

lázmérő 
GYV8EP 

multicare fitness 
mérleg

6 funkciÓval 
GYVBF2

színes kijelzős 
fül- és 

homloklázmérő
GYV10EP 

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

Szuper ár!

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

• Használhatja homlokon és/vagy fül- 
 ben is
• Mért eredmények színes kijelzése:
 - Zöld: normál hőmérséklet
 - Narancs: hőemelkedés
 - Vörös: láz
• Szobahőmérséklet kijelzés 
 (mérés után 15 másodperccel) 
• 10 memóriahely

3év
   garanciával!

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

+
3 doboz (150 db) tesztcsík vásárlásakor 

ajándék vércukorszintmérőt adunk!

diavue vércukorszintmérő 
akciÓs csomag

GYVHDAEP Egészségpénztári termék!

• Minimális mennyiségű vérminta (0,7 μl) is elegendő a 
  méréshez
• Átlagszámítás: 7, 14, 21, 28, 60, 90 napra
• Mérési tartomány: 1,1 - 33,3 mmol/L
• 450 memóriahely
• Tesztcsík kioldó funkció
• Keton figyelmeztetés
• AST mérési lehetőség
A csomag további tartalma: hordtáska, ujjbegyszúró, steril
sapka az AST mérésekhez, 10 db lándzsa 

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

4 az

 

 1-ben

Testhőmérséklet 
mérésére
Bébiételekhez
Fürdővízhez
Szobahőmérséklet 
méréshez

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

vivamax digitális 
lázmérő

ajánlatunk!

990 Ft helyett

  499 Ft  

GYVLT15S

digitális lázmérő 
ajánlatunk!

GYVLT12E EP 

1.190 Ft helyett

  990 Ft 6 az

 

 1-ben

Szuper ár!
6.990 Ft helyett

4.990 Ft

Szuper ár!
8.990 Ft helyett

6.990 Ft

Szuper ár!
23.960* Ft helyett

11.970 Ft/csomag

Fogyókúrázzon 
okosan!

50 db tesztcsík: 3.990 Ft helyett 2.990 Ft (Szuper ár!) 



egészséges légutak
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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 
• Csendes működés
• Szabályozható intenzitás
• 1L-es víztartály
• Magasság: 15 cm

1 
  liter

2év
   garanciával!

hordozhatÓ 
kompresszoros 

inhalátor
GYV12EP 

kompresszoros 
inhalátor

gyerekeknek
GYV13EP 

páratartalom- és 
hőmérő kültéri 

érzékelővel
GYVPm2

Praktikus, extra kis méretben! 
Kis méretének és USB kábeles, il-
letve elemes működésének köszön-
hetően bárhová magával viheti, akár 
utazás közben is használhatja. 
Termékjellemzők:
• Hatékony porlasztás, kis szemcse- 
 méret (MMAD  - kb. 3,9 µm)
• Csendes működés (58 dB alatti)
• Extra könnyű és kis méretű 
• USB kábellel, elemmel és hálózat- 
 ról is működtethető (elem és hálózati 
  adapter nem tartozék)
• Gyógyvízzel és folyékony gyógy- 
 szerrel is használható
Tartozékok: 
- levegő vezeték 
- porlasztó szett 
- felnőtt maszk 
- gyermek maszk 
- szájcsutora 
- tartalék szűrő (5 db) 
- USB kábel

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 hű- 
 tőre is elhelyezhető

illÓolaj párologtatÓ 
usB csatlakozÓval

GYVH27

Beltéri páraszintmérő 
készülék

ajánlatunk!

GYVPm

2.990 Ft helyett

  2.690 Ft

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

Élvezze az aromaterápia jótékony élettani hatásait, 
használjon rendszeresen illóolajokat komfortérzete 

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

12.990 Ft helyett

11.990 Ft

3.990 Ft helyett

3.490 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

ÚJ!Bevezető  szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft

Új, gyermekbarát formával 
a légúti megbetegedések 

hatékony kezelésére!
A teknősbéka formájú inhalátor haté- 
konyságának és könnyű, otthoni hasz-
nálatának köszönhetően gyorsan a 
család kedvencévé válhat.
Termékjellemzők:
• Méret: 210 mm x 131 mm x 100 mm
• Súly: 1.2 kg
• Zajszint: <57 dB
• Porlasztási kapacitás: 0,33 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: 3 μm
Alaptartozékok: levegő vezeték, gyógy- 
szeradagoló, felnőtt maszk, gyermek 
maszk, szájcsutora, orrcsutora, tarta- 
lék szűrő (5 db)

aquagloBe levegőkezelő 
készülék

ajánlatunk!

GYVH17

12.990 Ft helyett

  11.990 Ft

Ajándék illóolajjal!

790ft-tól!
Kiszerelés: 

10ml

ÚJ!

Szuper ár!
4.990 Ft helyett

3.990 Ft

Szuper ár!
11.990 Ft helyett

9.990 Ft
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egészséges légutak
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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

22.990 Ft helyett

19.990 Ft

ultrahangos állat-
figurás párásítÓ 

ajánlatunk!

GYVH19

9.990 Ft helyett

  8.990 Ft

kristálytiszta levegő, 
visszavásárlási garanciával! 

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

szűrőbetét szett 
(GYWP150SZ): 12.990 Ft
(Kb. 1 évre elegendő) 
• 4db aktív szénszűrő
• 1db HEPA szűrő 

winix p150 multifunkciÓs 
légtisztítÓ készülék 

GYWP150

winix aw600 vizes légmosÓ
és párásítÓ

GYWAW600

ÚJ!

Egyszerre tisztítja és 
párásítja a levegőt!

• HEPA (pollen) és aktívszén szűrő 
• Szabadalmaztatott Plasmawave®  légkezelési tech- 
 nológia 
• 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 (párásítási kapa- 
 citás: 10,8 L/24 óra) 
• Automata mód: a párásítás intenzitását  a levegő pá- 
 raszintje alapján szabályozza 
• Páraszint kijelzés színskálával
• 3 sebességfokozat 
• Időbeállítási lehetőség 
• Éjszakai üzemmód 
• Csendes működés 
• Gyártó által ajánlott max. 
 helyiség méret: 55 m2

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

vivamax.hu
internetes videók

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

60nap
pénzvisszafizetési 

garancia!*

2év
   garanciával!

64.990 Ft
Jav. fogy. ár: 74.990 Ft

plazma légtisztítÓ 
pollenszűrővel

ajánlatunk!

GYPA600

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

sÓpipa
ajánlatunk!

  1.790 Ft

GYSO2

ultrahangos párásítÓ 
készülék

GYVH33

Biztosítsa otthona egészséges páratartalmát 
rendszeres párásítással!

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

Szuper ár!

99.990 Ft
Jav. fogy. ár: 119.990 Ft

Bevezető ár!

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

RENDELÉSRE
elérhető november 10-től!
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mozgásszervi fájdalmak hatékony 
csillapítása mellékhatások nélkül!
• 5 automata program: váll, derék, 
 végtagok, ízületek, talp
• LCD képernyő a kiválasztott testtá- 
 jék 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

GYVTT1 EP 

digitális izom- és 
idegstimulálÓ 

készülék

13.990 Ft helyett

11.990 Ft

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
• Alkalmanként 15 perces használat
• Mérete: 20x17x22 cm
• Teljesítmény: 150W

2év
   garanciával!

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. 
A Vivalight gyógyfénylámpa által 
kibocsájtott fény polarizáltsági foka 
rendkívül magas, eléri a 99%-ot.

Színterápia szett (GYVST): 
26.990 Ft

2év
   garanciával!

vivalight polarizált 
fényű lámpa 

GYVPL EP 

infralámpa 100w
ajánlatunk!

4.990 Ft helyett

  4.490 Ft

GYVI300
Kiszerelés: 250 ml

fisiocrem xl 
gyÓgynövényekkel

ajánlatunk!

1+1 
akció!
Most egyet fizet 

kettőt kap!

GYFI250

     Szuper ár!
    6.790 Ft/2db

13,6 ft/ml

EP

GYaH1902s-től GYmJU-2003

ízületi szorítÓk

GYaH1600s-től GYmBU-1001

1.490 Ft

1.490 Ft

1.490 Ft 1.790 Ft

3.490 Ft

3.490 Ft5.490 Ft

7.990 Ft

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!

Szuper ár!
54.990 Ft helyett

49.990 Ft

Szuper ár!

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft
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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.

Olasz termék! EP

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)

2.290 Ft 3.490 Ft 1.790 Ft3.490 Ft 2.290 Ft

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

hematit ékszerek mágneses karperecek
GYJFS7SN/F

GYJBS9SN

GYJB3SN

GYJBS3SNGYJCS1SN GYJFS5SN

GYJCR1N GYJCR2N

GYJB2SN GYJF8SN

GYJB4SN

GYJB5SN GYJFS6SN

GYJBS12SN

GYJBS11S

GYJm11SF

Nyakláncok 

Karláncok Állítható méret! Fülbevalók

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

Újdonság!
Már barna 
színben is!

vivamax.hu

Ag+ Ezüst ionokkal!

Veera: esztétikum és egészségmegőrzés!

mágneses/ionos karláncok

koráBBi karlánc modellek

mágneses/ionos nyakláncok

koráBBi nyaklánc modellek 

RENDELÉSRE
elérhető november 15-től!)

RENDELÉSRE
elérhető november 15-től!)

8.990Ft

6.990Ft

  4.990FtSzuper ár!

  9.990FtSzuper ár!

  7.990FtSzuper ár!

  3.990Ft/dbSzuper ár!

  990Ft/párSzuper ár!
  1.990Ft/dbSzuper ár!

ÚJ!
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egészség/fitness

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

smr masszázs-henger szett
GYVF10

slim crazy fit “pro” 
viBráciÓs tréner

GYVF14 

összecsukhatÓ szoBakerékpár
kapaszkodÓval és háttámlával

GYVF16

slimmimg pro alakformálÓ 
masszázsöv 

GYVmA

Háttámla

Kapaszkodó

slim crazy fit “Basic” 
viBráciÓs tréner

ajánlatunk!

GYVF15

     Szuper ár!
49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

ÚJ!

Két henger egy áráért!
• Használható izomláz enyhítésére
• Izom és ízületi problémák megelőzésére
• Az izmok nyújtásához, relaxáláshoz
• A vérkeringés fokozására
• A kötőszöveti lerakódások feloldásához

Belső, sima felületű 
henger!

külső, 
bordázott 
henger!

9.990 Ft helyett

8.990 Ft

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 masszázsmotorral
• Anti-cellulit hatás

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, 
mivel csupán 14 cm magas.
Termékjellemzők:
• 4 automata és 1 manuális program
• 99 választható sebesség
• Ergonomikus felépítés, áramvonalas dizájn
• Távirányítóval is működtethető
• 2 gumikötéllel

Összecsukható kivitelének köszönhetően bármikor 
könnyen elrakható vagy arrébb helyezhető!

A helytakarékos, összecsukható szobakerékpár kisebb 
lakásokban is kiválóan használható! A háttámlának és 
kapaszkodónak köszönhetően használata idősebbek 
számára is biztonságos és kényelmes lehet.
Termékjellemzők:
• Biztonsági kapaszkodó és háttámla
• Állítható ellenállás
• Digitális kijelző (idő, sebesség, 
 kalória, megtett út, pulzus kijelzéssel)
• Pulzusérzékelő a kormányon
• Terhelhetőség 100 kg

    3.590 Ft/szett
1196.66 Ft/ db

gimnasztikai 
szalag szett

ajánlatunk!

GYVF12

ergonomikus “mini” 
szoBakerékpár

ajánlatunk!

GYVFL04

17.990 Ft helyett

15.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!

izomstimuláciÓs
alakformálÓ öv

ajánlatunk!

 GYmC-132               Szuper ár! 
9.990 Ft helyett

  4.990 Ft

Rendelésre!

Bevezető  ár!

44.990 Ft
Jav. fogy. ár: 49.990 Ft

Bevezető  szuper ár!

69.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

crazy fit 
viBráciÓs tréner

ajánlatunk!

GYVF13

ÚJ!     Szuper ár!
69.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft

Szuper ár!
24.990 Ft helyett

19.990 Ft

Szuper ár!
17.990 Ft helyett

14.990 Ft

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!
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prémium masszázs

Szuper ár! 

shiatsu 
masszázsülés

ajánlatunk!

GYVm26

               
27.990 Ft helyett

  22.990 Ft

• 3 választható intenzitás fokozat
• 2 masszázsmód: vibrációs és pezsgő 
  masszírozás
• Masszázsgörgők a talpnál
• Vízmelegítő (temperáló) funkció
• Masszírozást segítő lábágy
• Kifröccsenés elleni védelem

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
• 6 automata masszázsprogram
• Innovatív melegítő funkció
• Automatikus kikapcsolás 

vizes 
láBmasszírozÓ

GYDA2

shiatsu univerzális 
masszírozÓ

GYVm23

vitality 
láBmasszírozÓ

ajánlatunk!

 GYVm20

Szuper ár! 
44.990 Ft helyett 
34.990 Ft

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

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra 
is kiváló!

 • Shiatsu masszázs: 4 görgővel.
• kényeztető hőterápia: a meleg  fo- 
 kozza a masszázs jótékony hatását.
• Univerzális használat: ergonómi- 
 kus kialakításának köszönhetően szá- 
 mos testrész (nyak, derék, hát, láb) 
  intenzív masszírozására alkalmas. 
• Autós adapter: szivargyújtóról au- 
 tóban is működtethető (hálózati  
 adapter is tartozék)

ÚJ!

ÚJ!

shiatsu derék-
masszírozÓ párna

ajánlatunk!

 GYVm29

               
13.990 Ft helyett

  9.990 Ft

Szuper ár! 

Bevezető  szuper ár!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 59.990 Ft

vitality kézimasszírozÓ
ajánlatunk!

 GYVmK3

7.990 Ft helyett 
6.990 Ft

12.490 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 ft

Szuper ár!
69.990 Ft helyett

49.990 Ft

Szuper ár!
24.990 Ft helyett

17.990 Ft

RENDELÉSRE
akár 2 nap alatt, ingyenes 

boltba szállítással!

Rendelésre!
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egészség/ergonÓmia

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).
• Méret: 90 x 200 cm, 4 cm-es matrac vastagság
• Biztosítja az ideális testhelyzetet alvás közben
• Csökkenti a forgolódás, éjszakai mocorgás gyakoriságát, 
 ezáltal javítja az alvás minőségét
• Megelőzi a gerinc túlterhelését, a túlzott izomfeszülést

memÓriahaBos fedőmatrac
GYQmFS4EP Egészségpénztári termék!

térd- és láBtámasztÓ párna 
GYQPT           EP Egészségpénztári termék!

memÓriahaBos vario párna
GYQPVEP Egészségpénztári termék!

16.990Ft

 
Speciális kiképzésű formája összecsukott állapotban oldalt 
fekve térdtámaszként használva biztosítja a medence- és 
combcsont ideális helyzetét, ezáltal tehermentesítve az 
izomzatot a medence és a gerinc deréktáji szakaszán. 
Kinyitott állapotban alsó lábszár támaszként a láb izmait 
tehermentesíti. 
Mérete összecsukva: 
25 x 20 x 17 cm; 
kinyitva: 50 x 20 x 8,5 cm
sűrűség: 
35 kg/m3

            

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 támasztást és a kar 
számára elegendő helyet a pihentető alváshoz. 
• Méret: 60 x 40 x 13 cm
• Huzat: 40% pamut, 
 60% poliészter 
 légáteresztő huzat

• Három funkciós: fekvő helyzetben alváshoz, napközben  
 deréktámaszként, lábtámaszként is használható
• Mérete: 70 x 85 x 18 cm                     
• Huzata levehető, mosható

reflux párna (3 funkciÓs) 
GYVR1

memÓriahaBos hátpárna
GYVEHP

                            Védje hátát tökéletes kényelemben!
• Kényelmes, memóriahabos párna
• Helyes pozícióban tartja a gerincoszlopot
• Hátoldalán gumi szalag található, így 
 könnyen felszerelhető a székre
• Méret: 52 x 44 x 9 cm

    sűrűség: 
     55 kg/m3

7.990Ft
qmed BamBoopárna

ajánlatunk!

7.490 Ft

GYQPBAmBOO EP 

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! 
• A mágnesterápia támogathatja 
 a kedvező élettani folyamatokat.

Jótékony hatású 
mágnesek 

Gerinckímélő 
komfort betét 

Ergonomikus 
ék alak 

mágneses gyÓgy-háttámasz
és ülőpárna

GYVA01; GYVA02

Jótékony hatású 
mágnesek 

5.990 Ft

5.990 Ft

14.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!

gyermek reflux 
párna

ajánlatunk!

GYVR2
A légzés és az emésztés elősegí-
téséért, a bukások gyakoriságának 
csökkentéséért!
Mérete: 60 x 65 x 10 cm 9.990 Ft 

Rendelésre!

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!

sűrűség: 
55 kg/m3

2.990Ft

összecsukva

Szuper ár!
9.990 Ft helyett

7.990 Ft

Rendelésre!
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egészség/tartásjavítás

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 

Többféle színben a mozgás 
szabadságáért!

A tapasz az izmok, ízületek, ínsza- 
lagok stabilizálására, tehermentesí-
tésére és fájdalomcsillapításra, vala-
mint 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
• 9 féle választható színben

kineziolÓgiai 
tapaszok

GYVKT…EP 

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

8.990 Ft helyett

7.990 Ft

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!

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

• Gumírozott kivitel, lazább tartás
•  A vállak hátrahúzásával javítja 
 a testtartást
• Több méretben

tartásjavítÓ hát-
pánt extra erősséggel

GYaH0322s-tőlEP 

tartásjavítÓ 
hátpánt

GYaH0326s-tőlEP 

herBal freeze gél
ajánlatunk!

Kiszerelés: 100 ml

1.690 Ft helyett

1.490 Ft
                  14,9 ft/ml

GYEHF100

Szuper ár!

2.490 ft-tól

6.490 Ft helyett

5.990 Ft
2.990 Ft helyett

2.790 Ft

Szuper ár!
2.490 Ft helyett

1.990 Ft

Szuper ár!
3.990 Ft helyett

2.990 Ft



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

játékos külsejű hőterápiás 
eszközök

• Palack anyaga: gumi
• Huzat anyaga: 100% poliészter

Lecsatolható vezetékkel és extra 
puha felülettel!

• Kényeztetően puha, vastag anyag
• Méret: 150 x 80 cm
• 2 fokozatú hőmérséklet szabályzó
• Lecsatolható vezeték
• Túlmelegedés elleni védelem 8.990 Ft helyett

7.990 Ft11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 ft
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 szaküzletek
• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A. ép. fszt. 388/201-373
• 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. 2., 70/392-3320
• 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
• 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
• 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. XIII. - Gyógymankó Gyógy. Bolt, Hollán E. u. 9., (Bejárat a Katona J u. felől) 1/788-8142
• 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. II. - Mediter Bt., Margit krt. 3., 1/212-2833
• Bp. XII. - Med12 Gyógyászati Szü., Királyhágó utca 8., 1/489-3314
• Cegléd - Szent Rókus Gyógy. Pont., Népkör u. 6., 53/312-505
•  Celldömölk - Celli Gyógybolt, Széchenyi u. 10., 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
• Dunaújváros - Gyógymankó Gyógy. Bolt. - Piac tér 2., 25/409-510
• Gyöngyös - Prima-Protetika, Dózsa Gy. u. 20-22., (Kórház bejáratánál) 20/968-4755
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Győr - ReplantMed GYSE szaküzlet, Vasvári Pál utca 2. 
• 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., 30/348-8290
• 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

partnerüzletek
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melegítő palackok 
mintás huzattal

GYVmP…

deluxe melegítő 
lepedő

GYVH28

elektromos 
melegítő párna 

GYVH18

16.990 Ftmelegítő lepedő
ajánlatunk!

GYVH12

9.990 Ft helyett 
8.990 Ft

16.990 Ft
elektromos 
láBmelegítő

ajánlatunk!

GYVH22

9.990 Ft helyett 
8.990 Ft

kétszemélyes 
melegítő lepedő

ajánlatunk!

14.990 Ft
    Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

GYVH29

0,5L 2L

Szuper ár! 1.990 Ft helyett

1.490 Ft

fÓkuszBan a 
                   melegítő termékek


