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Fotokatalitikus rovarcsapda Vivamax felkaros 
vérnyomásmérő Deluxe tartásjavító hátpánt

Vivatens Pro digitális izom- és 
idegstimuláló készülék

Sport térdszorító stabilizáló 
pántokkal

Deluxe masszázsülés
állítható nyakmasszázzsal

Légtisztítók HEPA szűrővel Ultrahangos párásító és 
illóolaj párologtató Veera kompressziós termékek

8. oldal 2. oldal

3. oldal

3. oldal

6. oldal

Otthon az egészségben!

Nyári ajánlataink!
A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes: 

2020.06.11-2020.07.12-ig.

11.990 Ft
13.990 Ft helyett

49.990 Ft
64.990 Ft helyett

Szuper ár!

8.990 Ft 6.990 Ft 4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft Jav. fogy. ár: 8.990 Ft Jav. fogy. ár: 5.490 Ft

Bevezető ár! Szuper ár!

9.990 Ft
13.990 Ft helyett

Szuper ár!
2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

1.690 Ft-tól!

Új!

8. oldal 8. oldal

4. oldal

ViVa Fit
by vivamax

2. oldal

ViVa Fit
by vivamax

19.990 Ft-tól



GYCH517EP Egészségpénztári termék!

•	Klinikailag	validált!
•	Könnyen	értelmezhető,	nagy	méretű	kijelző
•	Szabálytalan	szívritmus	jelzés
•	99	memória	tárhely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	WHO	skála
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Energiaforrás:	4	db	AA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionális

5év
			garanciával!

Citizen 517 felkaros 
vérnyomásmérő

13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

Szuper ár!
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Mikro	USB-s	adapter	kimenettel!
•	 Mandzsetta:	 normál	 és	 extra	 kar- 
	 mérethez	is	(22-40	cm)
•	Könnyen	értelmezhető,	nagy	méretű 
		kijelző
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	2x120	memóriahely
•	Utolsó	3	mérés	átlagolása
•	WHO	skála
•	Energiaforrás:	4	db	AAA	ceruzaelem
•	Adapter:	opcionális

Hálózati	adapter	(GYV14AC):		2.490	Ft
A	kép	illusztráció!

3év
			garanciával! 3év

			garanciával!Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

Mozgásszervi	fájdalmak	hatékony	
csillapítása	mellékhatások	nélkül!
•	5	automata	program:	vállra,	derék- 
	 ra,	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

9.990 Ft
13.990 Ft helyett

Citizen 304 felkaros 
vérnyomásmérő

Ajánlatunk!

GYCH304 EP 

Szuper ár!

             9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft 

- otthon az egészségben!
vivamax felkaros 
vérnyomásmérő

GYV16EP Egészségpénztári termék!

•	Kiváló	ár-érték	arány
•	Extra	méretű	mandzsetta:	22-40	cm
•	Dátum-	és	időkijelzés
•	Szabálytalan	szívritmus	kijelzés
•	2	x	120	memóriahely
•	WHO	skála	szerinti	értékelés
•	Energiaforrás:	4	db	AAA	elem
•	Adapterrel	is	használható	(opcionálisan	vásárolható)

A	kép	illusztráció!

3év
			garanciával!

Hálózati	adapter	(GYV14AC):	2.490	Ft

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

Szuper ár!

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

EP 

vivamax felkaros 
vérnyomásmérő

GYV14 EP 

 kompresszoros
 inhalátor

GYV13 EP 

digitális izom- és 
idegstimuláló készülék

GYVTT1

Tartozékok:	
•	gyógyszeradagoló	
•	felnőttmaszk	
•	gyermek	maszk	
•	szájcsutora	
•	orrcsutora	
•	tartalék	szűrő	(5	db)

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

2év
			garanciával!

11.990 Ft
13.990 Ft helyett

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-42 cm)

hordozható mesh 
inhalátor gyerekeknek

Ajánlatunk!

        Szuper ár!

  19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 26.990 Ft 

GYV17 EP 

Szuper ár!

vivalight polarizált fényű lámpa
Ajánlatunk!

GYVPL 
 54.990 Ft helyett
  49.990 Ft

EP 
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további mágneses-turmalinos termékeink 
Könyökszorító Bokaszorító

3.290	Ft
GYVFMB…

Csukló-	és	
kézfej	szorító

3.290	Ft
GYVFMKF…

3.290	Ft
GYVFMK…

Csuklószorító

2.290	Ft
GYVFMCS…

•	Intenzív	mágnesterápia	az	anatómiailag	 fontos	ponto- 
	 kon	13	darab,	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.

mágneses térdszorÍtó turmalinnal
GYVFM…	ViVa Fit

by vivamax

•	Kiváló	minőségű	neoprén	anyag	és	nagy	rugalmasságú, 
		 gumírozott,	tépőzáras	hevederek	a	még	jobb	tartásért
•	A	 hatékony	 merevítőszálak	 egyszerre	 biztosítják	 a 
		 tartást	és	a	szabad	mozgást

mágneses tartásjavÍtó háttámasz és 
mágneses derékszorÍtó turmalinnal

GYVFMTH…	(háttámasz)	,	GYVFMD…(derékszorító)ViVa Fit
by vivamax

Turmalin-	és	
mágnesterápia	

egyben!

13 db 
nagy 

energiájú 
mágnes

Patella 
könnyítés 

Bőrbarát, 
puha 

szövés

Távoli 
infra hatás,
negatív ion
kibocsájtás

Erős, 
elasztikus 

hatás

3	különböző	szövésű	
és	rugalmasságú	anyag	

kombinációjával!	 
•	Sportos,	divatos	formatervezés.
•	A	 termék	 ideális	sporttevékenysé- 
	 gekhez,	hiszen	speciális,	légáteresztő	 
	 anyagból	készült.
•	Különlegessége,	 hogy	 a	 felső	 ré- 
	 szen	 található	 csúszásgátló	 szili- 
	 konos	gumibetét	csökkentheti	a	szo- 
	 rító	elmozdulását.	
•	Speciális	igénybevételhez	igazított	
	 kialakítás
•	A	kompressziós	hatás	segítheti	a	
	 sérülések	utáni	regenerációt	is.
•	Méretek:	S,	M,	L,	XL

Csúszásgátló	
szilikon	csík

sport térdszorÍtó 
GYVFST...ViVa Fit

by vivamax

deluxe tartásjavÍtó 
hátpánt 

GYVFTHViVa Fit
by vivamax

•	Ergonomikus,	kecses	kialakításának 
	 köszönhetően	 ruha	 alatt	 viselve	 
	 mások	számára	láthatatlan	
•	Kiváló	minőségű,	bőrbarát,	 légát- 
	 eresztő	 anyag	 speciális	 szellőző 
		lyukacskákkal	
•	Tépőzárral	állítható,	kényelmes,	
	 párnázott	vállpántok
•	Egy	méretben

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.490 Ft

sport térdszorÍtó 
stabilizáló pántokkal   

Ajánlatunk!

GYVFTSTT...

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 3.490 Ft

fisioCrem 
gyógynövényekkel

GYFI250

Kiszerelés:	250	ml

Kiszerelés:	60	ml

Árnika Orbáncfű Körömvirág Teafa

A	 Fisiocrem	 gondosan	 válogatott,	
természetes	gyógynövények	hozzá-
adásával	készült.	
Aktív	hatóanyagok:

Mozogj	szabadon,	
mozogj	természetesen!

 Természetes	hatóanyagok
	 Gyors	eredmény
	 Minden	korosztálynak
	 Ajánlott	ízületi	szorítókhoz	is

herbal freeze 
izomfájdalomra

GYEHF100Herbal freeze

Kiszerelés:	
100	ml

•	Intenzív,	azonnali	hatás	izomfájdalom,	
	 ízületi	gyulladás	esetén!
•	Gyors	felszívódás
•	Tartósítószer-,	illat-	és	
	 mesterséges	színezék-
 mentes

4.490 Ft

2.190 Ft

5.990 Ft/dbJav. fogy. ár: 5.490 Ft

Jav. fogy. ár: 2.490 Ft

Jav. fogy. ár: 6.990 Ft

Szuper ár!

1.690 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft

16,9 Ft/ml

5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

23,96 Ft/ml

1.990 Ft
Jav. fogy. ár: 2.790 Ft

41,5 Ft/mlSzuper ár!

GYFI60

mágneses
térdpánt 

turmalinnal 

Ajánlatunk!

GYVFT

             3.490 Ft
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- otthon az egészségben!

A	láb	keringési	rendellenességeinek	kezelésére!
•	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

26.990 Ft
29.990 Ft helyett

veera kompressziós harisnyák ezüst ionokkal
Esztétikum és egészségmegőrzés!

Egészségpénztárra 
elszámolható!

4.290 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

(40 den) gyekt40 (70 den) gyekt70

2.190 Ft helyett

1.690 Ft
Szuper ár!

2.690 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

térdharisnyák

(40 den) gyekh40 (70 den) gyekh70

2.690 Ft helyett

1.990 Ft
Szuper ár!

4.290 Ft helyett

2.990 Ft
Szuper ár!

harisnyák

(70 den) gyekC70 

Combfixek 
Speciális,	ezüst	ionokkal	dúsí-
tott,	 rendkívül	ellenálló	 kötési	
technika,	megerősített	 sarok- 
résszel.	Hosszantartó,	könnyed, 
légies	érzés	a	lábaknak!

További	modelljeinket	
keresse	az	üzletekben!

vivafit bütyökkorrigáló eszközök 
Széles	választékban	minden	bütyökproblémára!

	•	Nappali	és	éjszakai	használatra	is
	•	Korrigáló,	védő	és	megelőző	típusok
	•	Kiváló	minőségű	alapanyagok	
	 	felhasználásával	készültek
        

ViVa Fit
by vivamax

Comfort bütyöKvédő    
Párban,	két	méret:	(S;L)

párnás 
bütyökkorrigáló    

Párban,	két	méret:	(S;L)

szilikon 
bütyöKvédőK    

Párban,	egy	méret

éjszakai 
bütyökkorrigáló sÍn        
Párban,	egy	méret

nagylábujj 
tornáztató        
Egy	méret

deluxe bütyöKvédő 
és korrigáló         

Párban,	két	méret

GYVFCB… GYVFES GYVFDBK...

GYVFPK… GYVFNT GYEVM...

Nyitott	lábfejjel	is!

Kényeztesse lábait frissítő pezsgőfürdővel!
Az ellazulás élménye fokozható 100%-os tisztaságú Vivamax illóolajok használatával!

  vizes lábmasszÍrozó és lábfürdő

9.990 Ft
13.990 Ft helyett

Szuper ár!

vénamasszÍrozó készülék légpárnákkal
GYVTVM

GYVLM

2.490 Ft/pár

2.990 Ft/pár

2.390 Ft/pár

1.490 Ft

2.990 Ft/pár

1.390 Ft/pár

100%
tisztaság

combmandzsetta
lábszármandzsetta



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

Labda	átmérő
45	cm
55	cm
65	cm
75	cm

Cikkszám
GYVGL45
GYVGL55
GYVGL65	
GYVGL75

2.990	Ft
3.490	Ft
3.990	Ft
4.490	Ft

Ár
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dinamiKus ülőpárna
Kék:	GYVBD;	Fekete:	GYVBDF

gimnasztikai labdák
GYVGL45-től	

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

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

2.990 Ft/db-tól!

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.

Gerinckímélő	
puha	betét

Akupunktúrás	
masszázstüskék

GYVGD
hátnyújtó pad “gerinC doktor plus”

GYVBF2

testösszetétel elemző mérleg 
6 funkCióval 

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

2 ajáNdék gumikötéllel a hatékonyabb gyakorlatvégzésért!

slim Crazy fit „basiC” vibráCiós tréner
Formálja	testét	otthon	megerőltetés	nélkül	és	rövid	idő	alatt!

RENdELéSRE akár 24-48 órás (ingyenes) boltba szállítással!

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

Fogyókúrázzon	okosan!

3év
			garanciával!

5.990 Ft
6.990 Ft helyett

6 az

 

 1-ben

minibike „pro” szobakerékpár 
GYVF17 

Digitális	
kijelző!

Akár	kézzel	is	
hajtható!

17.990 Ft
19.990 Ft helyett

•	Terápiás	célokra	javasolt
•	Idősek	számára	is	kényelmes
•	Könnyen	tárolható	(akár	ágy	alatt	is)
•	Bármely	helyiségben	használhatja
•	Lábbal	és	kézzel	hajtva	is	használható
•	Állítható	erősségi	fokozatok
•	Digitális	kijelző

•	 3	automata	és	1	manuális	program
•	99	választható	sebesség
•	Ergonomikus	felépítés,	
	 áramvonalas	dizájn
•	Távirányítóval	is	működtethető
•	 2	gumikötéllel

Két	henger	egy	áráért!
Egy	bordázott	henger	és	egy	sima	felületű	henger	a	haté-
kony	SMR	masszázs	elérése	érdekében!	

Belső,	sima	
felületű	henger!

Külső,	bordázott	henger!

6.990 Ft
7.990 Ft helyett

GYVF10
smr masszázshenger 2 az 1-ben

2 az

 

 1-ben

54.990 Ft
59.990 Ft helyett

3.490 Ft/db
Jav. fogy. ár: 3.990 Ft

Szuper ár!

GYVF10S        Szuper ár!
4.990 Ft helyett

3.990 Ft

smr masszázshenger
Ajánlatunk!

GYVF15



Shiatsu	masszázs

Kényeztető	
hőterápia

Univerzális	használat
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17.990 Ft
19.990 Ft helyett

Duplasoros	görgőkkel	és	nyakmasszázzsal	a	még	
intenzívebb	masszázsélményért!
Shiatsu	 nyakmasszázs:	 széles	 spektrumon	
állítható	nyakmasszázs	magasság.
Shiatsu	hátmasszázs:	a	készülék	dupla	gör-
gősorral	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.

49.990 Ft
64.990 Ft helyett

Szuper ár!

RENdELéSRE!
Gyors boltba szállítással.

RENdELéSRE!
Gyors boltba szállítással.

Nyak-,	derék-	és	hátmasszírozásra	is	kiváló!
A	 Vivamax	 univerzális	 masszírozó	 számos	 masszázs- 
készülék	(masszázsülés,	derékmasszírozó,	kézimasszí-
rozó)	 előnyeit	 egyesíti	 egy	 termékben.	 Segítségével	
masszírozhatja	 hátát,	 derekát,	 nyakát,	 vagy	 akár	 lábát	
is.	 Háromdimenziós	 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	fokoz-
va	a	masszázsintenzitást.

deluxe masszázsülés állÍtható nyakmasszázzsal
GYVM24EP Egészségpénztári termék!

shiatsu univerzális masszÍrozó
GYVM23

“intense gun” terápiás 
masszázspisztoly

GYVM36

vitality lábmasszÍrozó
GYVM20

- otthon az egészségben!

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

Masszírozó	
párnák 

Hőterápiás	masszírozó
golyócskák 

Forgó	görgők 

29.990 Ft
39.990 Ft helyett

Szuper ár!

•	Szuper	intenzív	masszázs
•	Vezeték	nélkül	is	használható
•	Hosszú,	akár	6	órás	üzemidő
•	Cserélhető	masszázsfejek	

Egyénre	szabott,	intenzív	masszázsterápia	igazi	segítség	
azoknak,	akik	görcsös,	merev	izmokkal	küzdenek.	
A	 masszázspisztoly	 extra	
erős,	magas	frekvenciájú	pre-
cíziós	 masszázzsal	 aktiválja	
az	izmokat,	serkenti	a	vérára-
mot,	 jelentősen	 csökkentheti	
az	izmok	regenerálódási	ide-
jét	 és	enyhíthet	 egyes	 izom-
panaszokat.

44.990 Ft
Jav. fogy. ár: 49.990 Ft

Bevezető ár!

Prémium masszázsfotelek és 
jade köves masszázságyak 

Már 299.000 Ft-tól

Új!

Termékinformációk	és	üzletlista:	
www.vivamax.hu

*„Kizárólag	weboldalunkon	megtekinthető	termékek	(üzleteinkben	nincs	készleten).									Rendelje	meg	személyesen	az	Ön	Vivamax	szaküzletében,	vagy	internetes	viszonteladóinknál!	
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A	termékeket	keresse	az	itt	felsorolt	üzletekben!	Vivamax	információs	szám:	06-1/889-9080,	weboldal:	www.vivamax.hu

szaküzletek
•	Ajka	-	Factum-Med	Kft.,	Szabadság	tér	4/A.,	88/201-373
•	Békéscsaba	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Gyulai	út	35.,	20/952-2135
•	Bp.	IV	-	Jókai	Biocentrum,	Árpád	út	77.,	1/369-2461
•	Bp.	XXI	-	Medicator	Kft.,	Deák	tér	1.	(csepeli	piac)	1/280-5408
•	Debrecen	-	Med-Inco	Kft.,	Széchenyi	u.	2.,	52/453-570
•	Eger	- Rehab-Észak	Kft.,	Knézich	út	20.,	36/320-826
•	Gyula	-	Prima-Protetika/Gyógy.	Szü.,	Semmelweis	u.	4.,	20/938-8720
•	Hatvan	-	Omker	Gyógy.	bolt,	Grassalkovich	u.	13.,	30/627-8014
•	Hódmezővásárhely	-	Prima-Protetika/Gyógy.	Szü.,	Kossuth	tér	6.	,	20/939-1151
•	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.,	20/923-4014
•	Komárom		-	Intermed	Plus	Kft.,	Mártírok	u.	11.,	30/348-8290
•	Makó	- Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Szegedi	út	2.,	20/938-8727

•	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.	(Kórház	üzletsoron),	20/939-0701
•	Ózd	- Rehab-Észak	Kft.,	József	Attila	u.	31/a	(Papagáj-ház)	48/471-611
•	Szarvas	- Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Szabadság	u.	26.,	20/939-1101
•	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.)	20/501-6662
•	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	-	Medi-Shop	Kft.,Szent-Gy.	A.	u.	2.,	(Praxis	házban),	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 
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

partner webáruházak

teljes termékválasztékunk: www.vivamax.hu

mintaboltok és bemutatótermek
•	Bp.	XIV	-	Vivamed	Egészségtár,	Sugár	f.sz.,	Örs	v.	tere	24.,	70/3777-815 •	Dunakeszi	-	Vivamed	Egészségtár,	Fő	út	és	Liget	u.	sarkán	(buszmegállónál)70/377-7824

•	Hátsó	 anatómiai	 emelésének	 köszönhetően	 jobban 
	 megtámasztja	 a	 fejet,	 ezért	 a	 hagyományos	 nyak- 
	 párnákhoz	képest	kényelmesebb	ülést	biztosít
•	Huzata	szellőzőnyílásokkal	van	ellátva,	mely	biztosítja	a 
		 levegő	szabad	áramlását
•	Sűrűség:	55	kg/m3

•	Méret:	30	x	31	x	13	cm

memóriahabos anatómiai nyakpárna       
GYVMF3Memory

by vivamax
plus

4.490 Ft
4.990 Ft helyett

•	Ergonómiai	kialakításának	köszönhetően	tökéletes	alá- 
	 támasztást	nyújt	a	nyaki	csigolyáknak,	így	megelőzve	a 
		merev	izmokból	eredő	hát-	és	derékfájást.	
•	Nyugodt	és	kényelmes	alvást	biztosít	oldalt	és	hanyatt 
		 fekvőknek	egyaránt.
•	Kétféle	 huzatanyag:	 a	 hipoallergén,	 növényi	 rost	 fel- 
	 használásával	 készült	 antibakteriális	 hatású	 fedőréteg 
			és	lyukacsos	szerkezetű,	légáteresztő	oldalsó	anyag.	
•	Mérete:	60	x	34	x	11/7	cm
•	Sűrűség:	
	 45	kg/m3

memóriahabos deluxe alvópárna
GYVMF8Memory

by vivamax
plus

7.990 Ft
8.990 Ft helyett

•	5	fokozatban	állítható	magasság
•	Mosható,	szellőző	huzat
•	Csatos	gumipánttal	rögzíthető
•	Erős	rugók	az	optimális	és	
	 kényelmes	megtámasztásért

GYVDD
dinamikus deréktámasz

GYVAMP
akupresszúrás matraC és párna

•	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.

GYVMF6

6.990 Ft helyett

6.490 Ft

Puhább	kivitel!

memóriahabos 
anatómiai ülőpárna

Ajánlatunk!

7.990 Ft
8.990 Ft helyett

•	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.	XIX.	-	Medigor	Gyógy.	Szü.,	Üllői	út	250.,	(Spar	üzlet	mögött)	70/431-3776
•	Bp.	- Lajta-Medikal	Kft.,	Kék	golyó	u.	15/A.,	20/614-0444
•	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
•	Gödöllő	-	Medi-Shop	Kft.,	Dózsa	Gy.	út	1-3.,	(Otp	mellett),	20/984-4500
•	Gyöngyös	-	Thauma	Gyógyászati,	Kossuth	u.	32.,	37/316-897	
•	Hajdúböszörmény	-	Gyógy.	Segédeszk.	Szü.,	Kálvin	tér	7-9.	(SZTK-ban),	30/239-9605
•	Keszthely	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Ady	Endre	u.	2.,	83/311-060/1105	
•	Kiskunhalas	-	Prima-Protetika,	Dr.	Monszpart	u.	1.	(a	kórháznál)	20/939-0026
•	Kistelek	-	Prima-Protetika/Gyógy.Szü.,	Kossuth	u.	19.	(SZTK),	20/344-2141
•	Lajosmizse	-	Prima-Prot./Gyógy.Szü.,	Dózsa	Gy.	út	104-106.	(Egészségházban)	20/222-1205

•		Mohács	-	Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Szepessy	tér	7.,	(Kórház	területén),	20/253-8913
•	Nyíregyháza	-	Vitalitás	Gyógyászati	Szü.,	Dózsa	György	u.	7.,	42/417-900
•	Oroszlány	-	Gyógyászati	Szü.,	Fürst	S.	u.	33.	(volt	Villamossági	bolt),	34/352-505
•	Paks	-		Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Tolnai	u.	2.,	20/349-9771
•	Pápa	- Medigor	Gy.	Szü.,	Csáky	u.	23.,	(Polgármesteri	H.	mögött),	70/619-1570	
•	Pécs	- Ortoprofil-Mecsek	Kft.,	Citrom	u.	2-6.,	72/216-392
•	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
•	Szentendre		-	BükkösMed	Egészségügyi	Szü.,	Vasúti	Villasor	14.,	26/309-223
•	Tata	-	Intermed	Plusz	Kft.,	Váralja	u.	6.,	(Szakrendelő	épületében),	30/348-8290
•	Tatabánya	-	Intermed	Plusz	Kft.,	Dózsa	Gy.	77.,	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
•	Veszprém	-	Medigor	Gy.	Szü.,	Bezerédi	u.	2.,	88/412-186
•	Zirc		-	Gyógy.	Segédeszk.	Szü.	Kamron,	Rákóczi	tér	9.	(volt	KTSZ	udvar),	30/309-8647

partnerüzletek

Új!

8.990 Ft
9.990 Ft helyett

akupresszúrás matraC
Ajánlatunk!

GYVAM

5.990 Ft
 Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

RENdELéSRE!



						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	Salvus	vízzel	is
•	Csendes	működés
•	Szabályozható	intenzitás
•	Párakibocsájtás: 
	 max.	60	ml/óra
•	1L-es	víztartály
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Otthon az egészségben!

Az	akcióban	szereplő	boltok	listáját	keresse	az	újság	7.	oldalán,	
vagy	a	www.vivamax.hu	weboldalon!

- otthon az egészségben!

1 
  liter

fotokatalitikus rovarCsapda
GYVRV

•	Környezetbarát,	vegyszermentes	
 megoldás
•	Hordozható	kivitel
•	USB	csatlakozóval
•	Csendes	működés
•	Kétféle	intenzitás
•	Méret:	13	x	14	x	22	cm

•	Gyors,	vegyszermentes	megoldás
•	Kültéri	használatra	is
•	Cserélhető	UV	csövek
•	Biztonságos	kialakítás
•	Állítva	vagy	falra	akasztva	
	 is	használható
•	Méret:	33	x	36	x	7	cm

11.990 Ft
Bevezető ár!

GYVI...

990 Ft-tól

100% tisztaságú illóolajok
Ajánlatunk!

ultrahangos illóolaj párologtató 
és párásÍtó

GYVH30

11.990 Ft
13.990 Ft helyett

elektromos rovarCsapda
GYVRE

Külső	akkumulátor	segítségével	
akár	a	kerti	partin	is	használhatja!*	

*	A	power	bank	nem	tartozék!

8.990 Ft
Bevezető ár!

Jav. fogy. ár: 9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Új! Új!

Winix légtisztítók
a kristálytiszta levegőért! 

Már 64.990 Ft-tól

Termékinformációk	és	üzletlista:	
www.vivamax.hu

*„Kizárólag	weboldalunkon	megtekinthető	termékek	(üzleteinkben	nincs	készleten).	Rendelje	meg	személyesen	az	Ön	Vivamax	szaküzletében,	vagy	internetes	viszonteladóinknál!	

Védekezzen	hatékonyan	az	
allergén	anyagokkal	szemben!

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

Cserélhető	
szűrőbetét 
(GYPA600SZ):	
3.990	Ft

2év
			garanciával!

plazma légtisztító pollenszűrővel
GYPA500

GYVH35

11.990 Ft helyett

9.990 Ft

ultrahangos aromapárologtató 
és éjszakai fény

Ajánlatunk!

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft


