
„V14” felkaros 
vérnyomásmérő

Kompresszoros
inhalátor - kutya

T3 kombinált TENS és 
EMS készülék

“Intense Gun Lite” 
masszázspisztoly

“Zen Spa” wireless 
aromadiffúzor

Ionos légtisztító 
pollenszűrővel

9.990 Ft

16.990 Ft

19.990 Ft

29.990 Ft

Szuper ár!

19.990 Ft

Szuper ár!

24.990 Ft

Keresse országszerte az akcióban résztvevő közel 
70 üzletben és webáruházban! (térképes üzletkereső a 29. oldalon)

Bővebben a 21. oldalon. Bővebben a 2. oldalon. Bővebben a 9. oldalon.

Bővebben a 16. oldalon. Bővebben a 2. oldalon. Bővebben a 19. oldalon.

Levegőkezelés Ízületvédelem

Terápiás készülékek Masszázs

Házi diagnosztika

Fitness

– Otthon az egészségben!

Tavaszi 
ajánlataink

2023.04.11 - 05.07-ig.



GYVTTIK 
Ízületkezelő egység 

GYVTTHK
Haskezelő egység/

Alakformáló öv

GYVTTTK
Térdkezelő egység

GYVTTKK
Könyökkezelő egység

Mi a különbség a TENS és az EMS készülékek között? 
Működési elvük hasonló, azonban a TENS kezelés kizárólag az idegeket 
stimulálva éri el a fájdalomcsillapító hatást, addig az elektromos izom-
stimuláció (EMS) alapú eszközöket az izmok aktiválására fejlesztették 
ki. Az EMS összehúzódásra készteti az izomrostokat, optimalizálja az 
izomműködést, erősítheti az izmokat (tehát alakformálásra is használ-
ható), valamint hozzájárulhat az izmok rehabilitációjához. 

Hatékony otthoni fájdalomcsillapítás
mellékhatások nélkül! 

Akkumulátoros kivitel szemléletes kijelzővel!
•  Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben 
• 60 választható program: 30 TENS, 27 EMS és 
 3 masszázsmód
• 2 csatornás kivitel 
•  40 intenzitásfokozat
•  Modulált mód a hozzászokás megelőzésére
• 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs
• Magasabb impulzus frekvencia: 2 Hz-120 Hz
• Szemléletes LCD kijelző 

•  Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben 
•  22 választható program: 9 TENS, 8 EMS és 
 5 masszázsmód
• 2 csatornás kivitel
•  Modulált mód a hozzászokás megelőzésére
• 40 intenzitás fokozat
• 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs

T3 kombinált TENS 
és EMS készülék

T2 kombinált TENS 
és EMS készülék

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

22.990 Ft

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

16.990 Ft EP 2 év
garanciaEP 2 év

garancia További hasznos kiegészítők a fenti 
Vivamax TENS készülékekhez: 

– GYVTT3 – GYVTT2

Még több információ a TENS/EMS készülékek 
működéséről a Vivamax Egészség blogon!

Mit jelent a TENS kezelés?
A TENS kezelés olyan gyógyszermentes fájdalomcsillapító módszer, 
amely elektromos ingerek, azaz impulzusok segítségével aktiválja a 
test fájdalmat elnyomó mechanizmusait. Ennek hatására csökken vagy 
megszűnik a fájdalomérzet, ami akár a kezelés után órákkal is kitarthat.
Elsősorban mozgásszervi eredetű fájdalmak esetén hatásos. 

Hozzászokhat a szervezet a TENS kezeléshez? 
A válasz röviden: igen! A hagyományos TENS programok ugyanis állandó 
frekvenciájú, azonos ütemben ismétlődő impulzust adnak le. Az agy 
egy idő után ezeket a jeleket felismeri és “kiszűri”, így hozzászokhatunk, 
ezáltal a fájdalomcsillapító érzet csökkenhet. 
A megoldás a modulált mód, azaz a kezelés paramétereit (pl. az im-
pulzus frekvencia, időtartam, amplitúdó) folyamatosan változtató TENS 
program, ami a hozzászokás megelőzését szolgálja. A modulált módnak 
köszönhetően a TENS kezelés alkalmassá válik krónikus, hosszú ideje 
fennálló fájdalmak tartós kezelésére is. 

VIVAMAX TIPP: Lehetőség szerint modulált móddal rendelkező TENS 
készüléket vásároljon, hogy megelőzze a kezeléshez való hozzászokást!

 – Otthon az egészségben!2                                           

https://www.vivamax.hu/TENS-keszulek-Fajdalomcsillapitas-gyogyszer-es-mellekhatasok-nelkul--b60.html
www.vivamax.hu
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Ortocare térdpánt

Lavender Freeze 
gél izomfájdalomra

Herbal Freeze gél Fisiocrem 
gyógynövényekkel

Mágneses térdpánt turmalinnal

• Optimális, stabil alátámasztást nyújt. 
• Rugalmas pántjai által könnyedén méretre igazítható.
• A pánt két oldalán egy-egy kb. 1800-2000 Gauss erősségű mágnes található.
• A turmalin az általa kibocsájtott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak 
  köszöhetően erősítheti a mágneses pánt térdízületekre gyakorolt jótékony hatását.

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

3.490 Ft• Célzott kompresszió és tartás a patella 
 megfelelő részein
• Ínszalagok megtámasztása 
• Térdízület mobilitásának növelése
• Izmok, lágy szövetek tónusban tartása 
• Kényelmes, párnázott, mégis jól szellőző anyag

Hűsítő gél levendulával és intenzív mentollal
• Izomfáradtság és mozgásszervi   
 panaszok esetén extra mentollal 
 és kámforral
• Gyulladáscsökkentő hatású    
 levendulával

• Intenzív, azonnali hatás izomfájdalom, 
 ízületi gyulladás esetén!
• Gyors felszívódás
• Tartósítószer-, illat- és mesterséges 
 színezékmentes
• 5 féle gyógynövény felhasználásával

175 ml

A Fisiocrem gondosan válogatott 
gyógynövények hozzáadásával 
készült. Hatékony megoldást nyújthat 
a problémás területeken, úgy mint a 
nyak, váll vagy hát.

KakukkfűZsálya

RozmaringEukaliptusz Levendula
Árnika Orbáncfű Körömvirág Teafa

Tartós, szellőző anyag

Turmalin és távoli
 infra hatás, negatív ion 

kibocsájtás

2 db nagy energiájú 
mágneskorong

Állítható méret

3.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

3.990 Ft

– GYVFTIPViVa Fit
by vivamax

– GYVFTViVa Fit
by vivamax

– GYEHF100Herbal freeze

– 60 ml: GYFI60

– 175 ml: GYELF175, 500 ml: GYELF500
laVeNDer freeze

Nagy kiszerelés:
500 ml

60 ml

100 ml

2.690 Ft 
44,83  Ft/ml

Szuper ár!

1.990 Ft 
19,9 Ft/ml

Szuper ár!

1.990 Ft 
11,37 Ft/ml

Szuper ár!

4.490 Ft 
8,98 Ft/ml

www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


• A tépőzáras stabilizáló pántoknak köszönhetően a szorítóerő és a tartás   
 még intenzívebb, így a sérülések veszélye csökkenthető.
• Speciális légáteresztő anyagból készült, emiatt ideális viselet   
 sporttevékenységekhez.
• A kompressziós hatás stabillá teszi a tartást, így segítheti a sérülések utáni
  regenerációt.
• A térdízület anatómiájához igazodó, egyedi szövési technikával készült anyag  
 kifejezetten rugalmas és tartós.
• Méretek: S, M, L, XL

Sport térdszorító 
stabilizáló pántokkal

Sport térdszorító ViVa Fit
by vivamax

Lazább szövésű, 
rugalmas anyag 

Patella könnyítés

Tépőzáras 
stabilizáló pántok 

a jobb tartásért

Sűrűbb, speciális 
szövési technikával 

készült anyag 
a jobb tartásért

Sportos, divatos 
formatervezés

3.590 Ft
Jav. fogy. ár: 

3.990 Ft

2.690 Ft
Jav. fogy. ár: 

2.990 Ft

1.790 Ft
Jav. fogy. ár: 

1.990 Ft

– GYVFTSTT...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFST...ViVa Fit
by vivamax

– GYAH1501...

A különböző mozgásszervi problémák hatékony kezelésére manap- 
ság számos megoldási mód közül választhatunk. 

Egyes esetekben intenzívebb stabilitásra van szükség,  míg máskor 
egy megelőző jellegű, minimális megtámasztás is hatékony lehet. 
Általánosságban igaz azonban, hogy panaszok esetén érdemes 
szakorvos segítségét kérni! 

Az általunk forgalmazott egészségmegőrző, orvostechnikai eszközök 
hatékony segítséget nyújthatnak számos probléma esetén. Egy jól 
megválasztott ízületi szorító hosszabb ideig tartó viselése, további 
terápiákkal (TENS, infravörös fény, gyógynövényes krémek stb.) 
együtt alkalmazva, akár már rövid távon is látványos eredményt 
hozhat. 

Az Ön panaszára leginkább megfelelő termék kiválasztása előtt 
érdemes igénybe venni szakértő gyógyászati segédeszköz forgal-
mazóink segítségét. Ezt követően a vásárlás helyén vegye is kézbe/
próbálja is ki a termékeket annak érdekében, hogy vásárláskor a 
legmegfelelőbb döntést hozhassa!

Ízületvédo termékek 
minden korosztálynak

EP

EP

EP

Elasztikus térdszorító 

Térdkezelő egység 
TENS készülékhez (4. oldal)    

6.990 Ft

Kapcsolódó ajánlatunk

 – Otthon az egészségben!4                                           

www.vivamax.hu
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Mágneses derékszorító turmalinnal

ViVa Fit
by vivamax

20 db nagy 
energiájú mágnes

Erős és rugalmas 
heveder 3 db merevítő 

Sport derékszorító merevítéssel 

Csukló- és kézfej szorító

2.590 Ft
Jav. fogy. ár: 

2.990 Ft

2.390 Ft
Jav. fogy. ár: 

2.790 Ft

5.790 Ft
Jav. fogy. ár: 

6.490 Ft

7.790 Ft
Jav. fogy. ár: 

8.490 Ft

2.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

3.490 Ft

• A hátsó derékrészen 20 db egyenként 1800-2000 Gauss 
 erősségű mágneskoronggal
• Jótékony hatású turmalinnal
• Hátul három merevítőszállal és dupla, tépőzáras hevederrel

7.790 Ft
Jav. fogy. ár: 

8.490 Ft

– GYVFSD...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMCS...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMTH...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFSTb...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMD…ViVa Fit
by vivamax

– GYAH1405...

– GYAH5162...

Távoli infra 
hatás, negatív ion 

kibocsájtás

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

Mágneses tartásjavító háttámasz turmalinnal 

Bokaszorító stabilizáló pántokkal

Mágneses csuklószorító turmalinnal 

AirMesh magasított derékszorító

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

13.990 Ft

www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


“Intense Gun Lite” 
masszázspisztoly

6                                           

• Extra erős, magas frekvenciájú, precíziós masszázs
• Könnyen hordozható, könnyű, kompakt méret 
• Vezeték nélküli használat 
• 4 db cserélhető masszázsfej 
• 2000 mAh-s akkumulátor
• Fordulatszám: 1800-3200 RPM (4 fokozat)

2 év
garancia 29.990 Ft

Jav. fogy. ár: 
33.990 Ft

Vibrációs tréning, a trendi gépes edzés - vajon nekem való-e?

Kinek ajánljuk a vibrációs edzést?
A vibrációs tréner használata néhány kivételtől eltekintve szinte mindenkinek ajánlott:
• akik ledobnának pár kilót, vagy formálni szeretnék testüket
• mozgásszegény életmódot élőknek napi 10-15 perces hatékony edzéshez
• sportolóknak, aktív életet élőknek kiegészítő edzésként
• egyes sérülések/betegségek utáni rehabilitációhoz
• időseknek, akik ízületkímélő és kevésbé megerőltető edzéslehetőséget keresnek
• egyszóval mindenkinek, aki hatékony és trendi edzést keres.

Vibrációs tréner – élettani alapok és tapasztalati tények
Fasciális hálózatunkban, kötőszöveti rendszerünkben számos receptor található. Ezek a receptorok 
érzékelik a meleget, hideget, a nyomást, a fájdalmat, testrészeink egymáshoz való viszonyát a térben.
Tudni szeretné, hogy pontosan mi történik testünkkel a vibrációs edzés közben? Hogy mi a folyamat 
fiziológiai háttere és mitől támogatja hatékonyan a fogyást/alakformálást, illetve hogy végeztek-e 
tudományos kutatásokat a vibrációs trénerek sport és rehabilitációs hasznosságát vizsgálva 
és ha igen, milyen eredményekre jutottak? Esetleg hogy mi is az a Pacini-receptor és mi köze a 
vibrációs trénerekhez? 
Többek között ezeket a kérdéseket is körüljárta a szakértőnk a Vivamax Egészség blogban! 

Összességében elmondható, hogy a vibrációs trénerrel való edzés javítja a kötőszöveti keringést, 
segíti az anyagcsere-bomlástermékek eltávolítását és támogatja a gyógyulási folyamatokat. Emellett 
jó ingert jelent az izom-idegsérülést szenvedett betegek számára is a felépülés időszakában, mert 
segíti az ingerület-átvitelt az izomrost felé közvetíteni.
Fasciánkra, kötőszöveti rendszerünkre számos jó mozgásingerrel hathatunk, ezek közül az egyik 
a vibrációs stimuláció. Ha nem tudunk vibrációs tréneren gyakorolni, lokális vibrációs eszközt is 
bevethetünk a kötőszövet trenírozására, például masszázspisztolyt vagy SMR hengert. 

Mennyire hasznos a vibrációs tréneren végzett edzés? 
Tényleg segítheti a fogyást, építheti az izmot, 
energizálhatja szervezetünket és sejtjeinket?
Hogyan működik a vibrációs tréner?
A vibrációs tréner különböző irányú, amplitúdójú és sebességű billenő mozgással és vibrálással 
stimulálja a testet és az izmokat. 

Slim CrazyFit “Basic” 
vibrációs tréner

• 5 automata program
• Állítható sebesség
• Teherbírás: 120 kg
• Távirányítóval is 
 működtethető
• 2 gumikötél

Szuper ár!

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

69.990 Ft

– GYVM37– GYVF21

 – Otthon az egészségben!

Letölthető 
gyakorlatfüzettel!

https://www.vivamax.hu/Vibracios-trening-a-trendi-gepes-edzes-vajon-nekem-valo-e--b67.html
www.vivamax.hu
http://www.vivamax.hu/downloads/Vivamax-tavasz-vibracios-trener.pdf


Aktivitásmérő okosóra

SMR henger
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4.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

4.990 Ft

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

29.990 Ft

• Erősebb bordázat a csomók 
 és kötöttebb izmok lazítására
• Méret: 33 x 14 cm

• Aktivitásmérés (lépésszámláló és elégetett kalória kijelzés)
• Pulzus- és vérnyomásmérés
• Mérsékelt vízállóság, enyhe védelem
• Hívás- és beérkező üzenet kijelzés
• Multisport funkció: 10 választható sportmód
• Alvásmonitorozás

Számos további 
hasznos funkcióval!

2 év
garancia

2 év
garancia

4 szépségápoló funkció egy készülékben!
• 5 féle kezelési mód, 3 intenzitásfokozat
• Mikrovibráció, mélytisztítás, kollagén stimuláció, 
 hideg-meleg arcvasalás, EMS kezelés arcra, stb.
• LED fotonterápia: kék és piros fénnyel
• Akkumulátoros kivitel

„Hot&Cool” arckezelő 
készülék EMS technológiával

Gimnasztikai labdák

Dinamikus ülőpárnák

Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!
• Hátizmok erősítésére is
• Javítja a testtartást és az egyensúlyérzéket
• 4 féle színben és 5 féle 
 méretben kapható

Magyar nyelvű 
alkalmazással! 

Tartozék pumpával!

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

– GYVOSB

– GYVF19

– GYVAK1

– GYVGL

– Fekete:GYVBDF; Kék: GYVBD

3.990 Ft/db-tól

Szuper ár!

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

19.990 Ft

2 év
garancia

Ultrahangos 
mélymasszázs készülék

Extra nagy kezelőfelülettel és 8 intenzitással!
• Intenzív ultrahang-kezelés hatékony mikrovibrációval 
• Narancsbőr (cellulitisz) kezelés 
• Bőrfeszesítés, alakformálás (comb, fenék, has,
 derék, kar, mell stb.) 
• Bőrápoló kozmetikumok 
 hatékonyságának növelése 

– GYVUM3

Szuper ár!

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

25.990 Ft

Szuper ár!

3.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 

4.990 Ft
www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


 

Kinek van szüksége kompressziós harisnyára?
Általánosan elterjedt, de téves vélekedés, hogy csak az idősek 
és leginkább a nők küzdenek visszeres gondokkal.  Komolyabb 
egészségügyi problémákon kívül visszér kialakulását több 
tényező is eredményezheti.

Mikor és kinek ajánlott a viselése? 
• túl sok álló vagy ülőmunka esetén  
• mozgásszegény életmód vagy túlsúly következtében
• utazáskor a megfelelő vérkeringés biztosítása érdekében
• a visszérre való hajlammal rendelkezőknek
• alakformálásra minden korosztálynak

A vénás betegségek előfordulása meglehetősen gyakori a magyar 
lakosság körében, ezért különösen fontos a megelőzés, illetve a 
korai kezelés megkezdése.

Kompressziós harisnya 
az egészséges lábakért!

Előzze meg a duzzadt 
és nehéz lábakat!

A kompressziós harisnya egy olyan orvostechnikai eszköz, melyet lábunk erezetének védelmére fejlesztettek ki. Hozzájárul a lábak 
kényelméhez, javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzadt lábak okozta fájdalmat, az elnehezült láb érzetét, sőt, a vénás elváltozások 
megelőzésére, a tünetek korai kezelésére is alkalmas. 

több, mint 
harisnya!

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

MINŐSÉG
Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt 
mintájú kötési technika, mely garancia 
a tartósságra és az intenzív kompresszió 
legalább 6 hónapos megőrzésére.

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

FRISSESSÉG
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia 
a hosszantartó frissesség és higiénia 
érdekében!

TARTÓSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel 
a szem.

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

Mik azok a Veera kompressziós termékek?
A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban  
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.  
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot  
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irányuló, fokozatos kompresszió egész nap  
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású anyagból készültek, melyeket  
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
• lábfájás és lábduzzadás esetén,
• az első érelváltozások megjelenésekor,
• ha genetikai hajlama van a visszerességre,
• keringési elégtelenségben szenvedőknek.

Ismerje meg Veera kompressziós termék választékunkat:   
térdharisnyák, zoknik, combfixek,  

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

Teljes termékválasztékunkat keresse a Vivamax szaküzletekben, valamint a www.vivamax.hu oldalon!

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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•  6+1 gyakorlat lábdagadás esetén a vérkeringés élénkítésére
•  Lábdagadás kezelése házilag - életmódbeli javaslatok
• A láb vizesedésének (ödémás láb) okai
•  További tippek, tanácsok a láb egészségének megőrzéséhez 

•  Hogyan tudom eldönteni, hogy milyen erősségű (hány Hgmm-es) 
 kompressziós termékre van szükségem? 
•  Mik a vénás megbetegedések kiváltó okai? 
•  Mi a visszér?
•  Mit tehetünk a visszértágulat megelőzése érdekében?  

További hasznos tartalmainkat keresse a Vivamax Egészség blogon!

 – Otthon az egészségben!8                                           

https://www.vivamax.hu/tag/Visszer-b23.html
www.vivamax.hu


Légpárnás vénamasszírozó 

KOMPRESSZIÓ
A megerősített sarokrész elősegíti 
a kompresszió helyes elosztását.

MINŐSÉG
Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt 
mintájú kötési technika, mely garancia 
a tartósságra és az intenzív kompresszió 
legalább 6 hónapos megőrzésére.

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

FRISSESSÉG
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia 
a hosszantartó frissesség és higiénia 
érdekében!

TARTÓSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel 
a szem.

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

Mik azok a Veera kompressziós termékek?
A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban  
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.  
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot  
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irányuló, fokozatos kompresszió egész nap  
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású anyagból készültek, melyeket  
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
• lábfájás és lábduzzadás esetén,
• az első érelváltozások megjelenésekor,
• ha genetikai hajlama van a visszerességre,
• keringési elégtelenségben szenvedőknek.

Ismerje meg Veera kompressziós termék választékunkat:   
térdharisnyák, zoknik, combfixek,  

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

Teljes termékválasztékunkat keresse a Vivamax szaküzletekben, valamint a www.vivamax.hu oldalon!

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!
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KoMPrESSZIó
A megerősített sarokrész elősegíti a kompresszió 
helyes elosztását.
MinőSég
Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt mintájú 
kötési technika, mely garancia a tartósságra és 
az intenzív kompresszió legalább 6 hónapos 
megőrzésére.
KÖnnYEDSég
Hosszan tartó könnyed, légies érzés a lábaknak!
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a kompresszió helyes elosztását.
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mintájú kötési technika, mely garancia 
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legalább 6 hónapos megőrzésére.

KÖNNYEDSÉG
Hosszantartó könnyed, légies érzés 
a lábaknak!

FRISSESSÉG
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia 
a hosszantartó frissesség és higiénia 
érdekében!

TARTÓSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel 
a szem.

6 
HÓNAP

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK 
térdharisnyák, zoknik, combfixek, harisnyanadrágok

Mik azok a Veera kompressziós termékek?
A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban  
a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.  
A harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot  
és az elnehezült lábak érzését. A bokától felfelé irányuló, fokozatos kompresszió egész nap  
segít az ereknek a vért a szív felé pumpálni.
A Veera termékek klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású anyagból készültek, melyeket  
a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Miér t érdemes a Veera termékeket választani?

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz.

A Veera termékek használata  
javasolt:
• nehéz láb érzés esetén,
• lábfájás és lábduzzadás esetén,
• az első érelváltozások megjelenésekor,
• ha genetikai hajlama van a visszerességre,
• keringési elégtelenségben szenvedőknek.

Ismerje meg Veera kompressziós termék választékunkat:   
térdharisnyák, zoknik, combfixek,  

harisnyanadrágok közül választhat igény szerint.

Teljes termékválasztékunkat keresse a Vivamax szaküzletekben, valamint a www.vivamax.hu oldalon!

Ezüst ionokkal dúsított  
szövettechnológia a hosszantartó  
frissesség és higiénia érdekében!

K
LI

N
IK

AILAG TESZTELT

 •    O
RVOSTE C H NIKAI E

SZ
K

Ö
Z

  •
 

KA
LI

BR
ÁLT KOMPRESSZIÓ

FRiSSESSég
Ezüst ionokkal dúsított szövettechnológia a 
hosszan tartó frissesség és higiénia érdekében!

TArTóSSÁG
A speciális duplaszálas kötéstechnikának 
köszönhetően a termékeken nem fut fel a szem.

A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek 
kezelésére szolgálnak.
A fokozatos kompressziójú harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot és a nehézláb érzést. 
Klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású, magas pamuttartalmú anyagból készültek, melyeket a Silver+ ezüst ion technológia tesz még 
hatékonyabbá és különlegesebbé.
Ajánlott mozgásszegény életmód, tartós ülő- vagy állómunka esetén, utazáskor, illetve visszérre való hajlammal rendelkezőknek és alak-
formálásra minden korosztály számára.

Kompressziós HarisnyáK ezüsT ionoKKal
Esztétikum és egészségmegőrzés!

Harisnya Combfix Térdharisnya  Miért érdemes Veera terméket választani?

Szuper ár!

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

39.990 Ft

A láb keringési rendellenességeinek kezelésére!
• A teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
• A lábszár és comb mandzsetták külön is használhatóak
• 9 kezelési mód
• Hálózatról és elemmel is működtethető
Javallatok:
• Visszeres láb kezelésére 
• Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
• Csökkentheti a nehézláb érzést 
 és a lábduzzanatot
• Narancsbőr kezelésére, 
 karcsúsító, feszesítő hatású

2 év
garancia

3.490 Ft-tól 4.490 Ft-tól 2.290 Ft-tól

– GYVTVM

40 dEN 70 dEN 70 dEN 140 dEN 140 dEN 140 dEN70 dEN40 dEN 140 dEN

Harisnyák Combfixek Térdharisnyák
nyitott lábfejjel nyitott lábfejjel

 3.490 Ft-tól  4.490 Ft-tól 4.490 Ft-tól 6.990 Ft-tól 6.990 Ft-tól 2.290 Ft-tól 2.990 Ft-tól 3.290 Ft-tól 3.290 Ft-tól
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A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázzsal aktiválja 
az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási 
idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.
• Szuper intenzív masszázs
• Vezeték nélkül használható
• Hosszú, akár 6 órás üzemidő
• Cserélhető masszázsfejek

“Intense Gun” terápiás masszázspisztoly

“3d” hátmasszírozó készülék Vitality lábmasszázs készülék  

2 év
garancia

2 év
garancia

2 év
garancia

44.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

49.990 Ft

Szuper ár!

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

39.990 Ft

• Görgős masszázs a talpon, párnás 
 masszázs a bokánál
• 3 automata masszázsprogram
• Távirányító 

Masszírozó párnák 

Hőterápiás 
masszírozó 
golyócskák 

Forgó görgők 

Szuper ár!

34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

44.990 Ft

• Teljes hátat lefedő masszázs
• Teljesítmény: 30 W
• A termék mérete: 40 x 61 x 12 cm

Nagy masszázsfelület
14 db görgő egyidejű mozgása nyújt extra masszázsélményt.

Hőterápia
a kellemes meleg fokozza a masszázs jótékony hatását.

S-track masszázs 
3D masszázs, mely során a görgők mozgása a gerinc ívét követi.

A tökéletes ellazulás érdekében 
párologtasson 100%-os tisztaságú 
Vivamax illóolajokat! 

Aromaterápiás ajánlatainkat keresse 
a 18. oldalon!

Kapcsolódó ajánlatunk

– GYVM39

– GYVM36

– GYVM20

Speciális masszázstechnika:  
síkból kiemelkedő görgők a teljes hát felületén 

Kiknek ajánljuk elsősorban a szuper 
intenzív vibrációs masszázst?

 Ülőmunkát végzőknek izommerevség 
 és izomfeszülés esetén

 Stressz okozta izommerevség 
 és izomgörcsök kezelésére

 Fizikai munkát végzőknek az izmok 
 regenerálására

 Sportolóknak edzés előtti bemelegítésre, 
 illetve az izmok regenerálására 

 Sport és egyéb sérülések 
 regenerációjának felgyorsítására

Intenzív és hatékony! 

Masszázsfejek

 – Otthon az egészségben!10                                           

A „Nagy masszázspisztoly teszt” című 
összehasonlító videónkat keresse 
a Vivamax Egészség Youtube csatornán!

www.vivamax.hu
https://www.youtube.com/watch?v=GqsxSYLr_8g


deluxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal

deluxe lábmasszírozó Shiatsu univerzális masszírozó

2 év
garancia

23.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

26.990 Ft

Shiatsu nyakmasszázs: széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság.

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.

Légpárnák: 
intenzív masszázs a lábfejek ellazítására

Hőterápiás görgők:
a talp stimulálása “előre-hátra” mozgással

Forgó görgők: 
intenzív forgómozgással stimulálják 
a talp akupunktúrás pontjait

89.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

99.990 Ft

2 év
garancia

Zárja ki a külső környezet hangjait, 
hogy teljes nyugalomban 
relaxálhasson! 

Népszerű hangterápiás készülékeinket 
a 15. oldalon találja.

Kapcsolódó ajánlatunk

Szuper ár!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

69.990 Ft

2 év
garancia

– GYVM24

– GYVM28 – GYVM23

A 3 masszázszónában állítható duplasoros hátmasszírozó görgők a hagyományos masszírozókhoz 
képest nagyobb felületen masszíroznak. A készülék különlegessége az állítható magasságú, 
intenzív nyakmasszírozó egység, mely a csuklyás izmok intenzív masszírozásával teszi teljessé a 
terápiás masszázst.
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Shiatsu masszázs 
Tradicionális ujjnyomásos masszázs 4 db masszázsgörgővel. 

Univerzális használat
A nyaki rész mellett számos más testrészen (pl. derék, hát, láb, 
stb.) is használható.

Kényeztető hőterápia 
A kellemes meleg fokozza a shiatsu masszázs jótékony hatását.

Autós adapter
Szivargyújtóról autóban is működtethető 
(opcionálisan vásárolható)

www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


„pihe-puha praktikák” 
az irodába! 

by vivamax
plus

Sokszor stresszes és feszült? Fáj a dereka, háta, 
nyaka? Gyakori fejfájás gyötri? Gondolt már arra, 
hogy ezek esetleg az egész napos ülőmunka 
következményei? 

Mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében?

Az egyik legfontosabb tippünk: lehetőség szerint óránként álljunk fel és mozgassuk át hátunkat, nyakunkat és végtagjainkat. 
A testünk meg fogja hálálni!

Egészsége megóvása érdekében alakítsa ki személyre szabott munkaállomását! Ennek során ezekre figyeljen: 
• a megfelelő szék kiválasztása az ergonomikusan megfelelő ülőpozícióhoz
• a monitor helyzete és magassága a fej optimális pozíciójának megtalálásához
• az asztal magassága, a karok pozíciója és a billentyűzet/egér elhelyezkedése a váll ideális helyzetének megtalálásához
• a lábak és talpak pozíciója az optimális ülőtartáshoz

Ajánlott eszközök az ergonomikus irodai környezet kialakításához:
• ülőpárnák: memóriahabos, ék alakú vagy ülőkorong
• deréktámaszok és memóriahabos hátpárnák
• csuklótámasz
• monitor emelő
• lábtartó, lábtámasz

A helyes ülés praktikáit járjuk körül, avagy mire is érdemes odafigyelnünk az ülőmunka során?

További hasznos tartalmainkat keresse 
a Vivamax Egészség blogon!

 – Otthon az egészségben!12                                           

https://www.vivamax.hu/KISOKOS-A-helyes-ules-praktikai-b43.html
www.vivamax.hu


12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

14.990 Ft

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

9.990 Ft

7.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

8.490 Ft

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

9.990 Ft

Memóriahabos 
anatómiai ülőpárna

Memóriahabos 
ülőgyűrű

Memóriahabos 
deréktámasz

Memóriahabos 
nyakpárna

Memóriahabos 
ülőpárna

Memóriahabos 
ülőpárna gélbetéttel

Szuper ár!

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

12.990 Ft

7.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

7.990 Ft

• Segít enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást
• Huzata levehető és mosható
• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
• Méret: 45 x 38 x 8 cm

• A középső kivágás enyhíti a farokcsontra 
 nehezedő nyomást
• Az alján lévő csúszásgátló korongok segítik 
 a párnát stabilan a helyén tartani
• Enyhíti a deréktájon keletkező 
 nyomást
• Méret: 44 x 35 x 2/10 cm

• Ergonomikus forma: biztosítja a gerinc 
 ortopédiai megtámasztását 
• A lyukacsos textília jobb szellőzést 
 biztosít 
• Szék támlájához is rögzíthető 
• Használható autóban is 
• Méret: 34 x 31 x 12 cm

• Ergonomikus design a kényelmesebb ülésért
• Hűsítő gélbetét a magasabb komfortérzetért
• Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
• Huzata levehető és mosható
• Sűrűség: 45 kg/m3

• Mérete: 45 x 35 x 7 cm

• Ergonomikus design a gerinc és a farokcsont 
 tehermentesítésére ülés közben 
• A csúszásgátló korongok segítenek a párnát 
 stabilan a helyén tartani 
• Huzata levehető és mosható
• Mérete: 45 x 40 x 12 cm

• Hátsó anatómiai emelésének köszönhetően   
 jobban megtámasztja a fejet, ezért a hagyományos   
 nyakpárnákhoz képest kényelmesebb ülést biztosít
•  Huzata szellőzőnyílásokkal van ellátva, mely   
 biztosítja a levegő szabad áramlását
•  Méret: 30 x 31 x 13 cm

Levehető, 
mosható 
huzattal!

Levehető, 
mosható 
huzattal!

Levehető, 
mosható 
huzattal!

Levehető, 
mosható külső 

és belső fix
huzattal!

Levehető, 
mosható külső 

és belső fix
huzattal!

Levehető, 
mosható külső 

és belső fix
huzattal!

Hát és 
derékfájdalom 

elkerülésére

A maximális 
üléskomfortért

Anatómiai 
kialakítás a jobb 

testtartásért

Lélegző, 
bőrbarát 

anyag

Erős és 
tartós

rugalmas 
anyag

Munkahelyen Autóban

– GYVMF10
by vivamax

plus

– GYVMF11
by vivamax

plus

– GYVMF6
by vivamax

plus

– GYVMF13
by vivamax

plus

– GYVMF2
by vivamax

plus – GYVMF3
by vivamax

plus
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Tanácsok az elalvás előtti órákra:
• Alakítsa ki saját, mindennapos esti rutinját! (ennek betartása esetén a test könnyebben alkalmazkodik az alvás rendjéhez)
• Este már csak könnyű vacsorát fogyasszon, lehetőleg minimum 3 órával a lefekvés előtt. 
• Koffein és alkohol fogyasztása a lefekvés idejéhez közeledve nem ajánlott.
• Ne az elalvás előtti órákra időzítse a napi testmozgást!
• Lefekvés előtt szellőztesse ki a hálószobát!
• Közvetlenül elalvás előtt próbáljon meg ellazulni: relaxáljon, vegyen meleg fürdőt, hallgasson megnyugtató zenét!
• Törekedjen rá, hogy minden este azonos időpontban feküdjön le, reggel pedig ugyanakkor keljen fel! 
Az optimális alvóhely (hálószoba és ágy) kialakítása:
• A tévét és rádiót (illetve általánosságban az elektromos eszközöket) távolítsuk el abból a szobából, ahol alszunk.
• Lehetőleg ne aludjunk bekapcsolt mobiltelefon közvetlen közelében!
• A hálószoba legyen csendes, sötét és hűvös. A fény ellen használjunk függönyt vagy redőnyt, vagy ezek hiányában szemmaszkot.
• Amennyiben a teljes csend nem megoldható, hasznos lehet ún. fehérzaj készülékek alkalmazása, melyek alvás közben tompíthatják a  
 környezeti zajokat. 
• Nagyon fontos a megfelelő matrac és párna kiválasztása is, mely biztosítja a gerinc, a nyak és a fej természetes helyzetének alvás 
  közbeni megtartását, így kímélhetjük gerincünket, csigolyáinkat és izmainkat is.  Ne feledkezzen meg arról sem, hogy ezeket a termékeket 
  időről-időre cserélni kell, mert a használat során sajnos veszítenek kedvező tulajdonságaikból! 
• Bizonyos illóolajok (pl. levendula) és illóolaj keverékek párologtatása hozzájárulhat a pihentető alváshoz! 
  

Vivamax TIPP REFLUX ESETéN:

• A gyomorsavtúltengés, illetve a nyelőcső záródási problémák megnehezíthetik az éjszakai nyugodt alvást, ami rontja a pihenésünk 
 minőségét. Azok számára, akik ilyen problémákkal küzdenek, ideális megoldást jelenthet a reflux párna, mely speciális ék formájának 
  köszönhetően megemeli a felső testet. A párna rendszeres használata képes meggátolni, hogy a savas gyomornedv visszaáramoljon a  
 nyelőcsőbe. (Gyermek változatban is kapható, kisebb méretben és kisebb dőlésszöggel!)

by vivamax
plus

Mit tehetünk alvásminőségünk javítása érdekében?

A pihentető alvás fontos a testi és lelki egészségünk szempontjából is, hozzá-
járulhat egészségünk megőrzéséhez. Emellett erősíti az immunrendszert, jobb 
lesz a kedvünk és csökken a feszültség érzése is.

mit tehetünk 
alvásminoségünk javításáért?   

A reflux tüneteiről, megelőzéséről és otthoni kezeléséről szóló írásunk 
megtekinthető a Vivamax Egészség blogban!

 – Otthon az egészségben!14                                           
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• 34 féle hang (ropogó tábortűz, 
 tenger morajlása, nyári zápor, 
 madárcsicsergés, stb.)
• Állítható hang- és fényerő
• Időzíthető  működés
• 7 féle színű LED fény
• Akkumulátoros 
 kivitel 

Nature&Relax “Compact”  hang-és 
dallamterápiás készülék

Nature&Relax  hang-és 
dallamterápiás készülék

Memóriahabos 
pillangópárna

Memóriahabos 
lábtámasztó párna

3d szemmaszk memóriahabbal

Memóriahabos anatómiai 
alvópárna

Reflux párna felnőtteknek Reflux párna gyerekeknek

12.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

13.990 Ft

8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

9.990 Ft

3.490 Ft
Jav. fogy. ár: 

3.990 Ft

• Bambuszszálas hipoallergén huzat
•  Formáját a test anatómiájához igazodva fejlesztették ki
• Kontúrja tökéletes alátámasztást nyújt a csigolyáknak,  
 ezzel biztosítva a nyugodt és pihentető alvást
• Méret: 50 x 30 x 10/7 cm

• Tökéletes illeszkedés: extra betét az orrnál és csattal állítható rugalmas pánt
• Nem zavarja a szempillát, nem nyomja a szemet és védi a sminket
• Bőrbarát anyag és puha memóriahab

•  Anatómiai szempontok figyelembevételével 
 kialakított mélyedés a fejnek 
•  Bármilyen alvó pozícióhoz
•  Bőrbarát és enyhén hűsítő hatású szövet 
•  Légelvezető barázdák és légáteresztő anyag a megfelelő szellőzésért
•  Méret: 63 x 39 x 13 cm

• Kristálytiszta hangzás, magas hangminőség
• 29 féle hang (ropogó tábortűz, tenger morajlása, 
 nyári zápor, madárcsicsergés, stb.)
• Állítható hang- és fényerő
• Időzíthető működés
• Akkumulátoros kivitel
• 7 féle színű LED fény

2 év
garancia

2 év
garancia

• Sokoldalú felhasználás: 
 oldalfekvéshez, kismamáknak, 
 csípőproblémákkal küzdőknek, 
 térdműtét utáni regeneráció alatt
• Hipoallergén anyagának 
 köszönhetően nem allergizál
• Méret: 25 x 20 x 15 cm

• Speciális ék forma: megemeli a felsőtestet, 
 így rendszeres használata képes meggátolni a savas gyomornedv
  visszaáramlását
• Deréktámaszként, lábtámaszként is használható
• A párna huzata levehető, 40 °C mosható
• Párna-mag anyaga: 
 poliuretán hideghab

• A párna alvás közben megemeli a gyermek felsőtestét. Ez a pozíció  
 elősegíti a légzést és az emésztést, csökkenti a bukások gyakoriságát.
• A párna a 60 x 120 cm-es babaágyat teljes szélességében kitölti, és  
 ezáltal meggátolja, hogy a gyermek leguruljon róla.
• A párna huzata levehető, 40 °C-on mosható
• Párna-mag anyaga: poliuretán hideghab
• Az ék alakú párna hasznos társ lehet megfázásos időszakban is, 
 főleg gyermekek esetében.

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

7.990 Ft

Levehető, 
mosható külső 

és fix belső 
huzattal!

Levehető, 
mosható külső 

és fix belső 
huzattal!

Levehető, 
mosható külső 

és fix belső 
huzattal!

12.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

14.990 Ft

17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

19.990 Ft

– GYVMF15
by vivamax

plus

– GYVMF7
by vivamax

plus

– GYVMF4
by vivamax

plus

by vivamax
medizen – GYMr1

by vivamax
medizen – GYMr2

– GYVFZ1 – GYVFZ2

– GYVSZM

24.990 Ft

Felnőtt méret: 
70 x 85 x 18 cm

17.990 Ft

Gyerek méret: 
65 x 60 x 10 cm

   15 www.vivamax.hu
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„V14” felkaros vérnyomásmérő

Mikro USB-s adapter kimenettel!
• Mandzsetta: normál és extra karmérethez is 
 (22-40 cm)
• Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Dátum- és időkijelzés
• WHO skála szerinti eredményértékelés
• 2x120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Adapter: opcionálisan vásárolható

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

ponTosan 
miT is érTünK 
magas vérnyomás 
alaTT?

Az emberi vérnyomás az az erő, amellyel a szív az erek falára 
pumpálja a vért. A percenként továbbított vérmennyiség a perctér- 
fogat, ami az egyszeri pumpálásra továbbított vérmennyiség és a 
pulzus szorzata.
A vérnyomás otthoni ellenőrzése egyre jobban terjed, egyre fon-
tosabb, hogy rendelkezzünk egy megfelelően kalibrált és validált 
készülékkel, panasztól függetlenül.  
A vérnyomásméréskor három értéket látunk a készüléken, a 
szisztolés értéket, a diasztolés értéket és a pulzusszámot. Egy 
egészséges középkorú felnőtt ideális vérnyomása 120/80 Hgmm. 
Ha a mért értékek valamelyike vagy mindkettő tartósan e felett 
van, magas vérnyomásról beszélünk. 

EP 3 év
garancia

WHO skála

Szisztolés 
vérnyomásértékDiasztolés 

vérnyomásérték

Dátum- és 
időkijelzés

Memória

Pulzusérték

Adapter kimenet 
(mikro USB)

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

11.990 Ft

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

– GYV14

 – Otthon az egészségben!16                                           
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EP 3 év
garancia

EP 5 év
garancia

Vivamax felkaros vérnyomásmérő

Vivamax csuklós vérnyomásmérő

Vivamax felkaros vérnyomásmérő

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

8.990 Ft

16.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

18.990 Ft

Mikor érdemes vérnyomást mérnünk?
- ha panaszmentesek vagyunk, elegendő  
 évente egyszer megmérni
- ha vérnyomásunk 120/80 Hgmm felett van, 
  de nem éri el a 140/90Hgmm értéket, akkor 
  elegendő fél évente mérnünk
- ha tudatában vagyunk a magas vérnyo- 
 másnak (140/90 Hgmm feletti), akkor érde- 
 mes beütemezni a mérést reggel, felkelés 
  előtt ülve, illetve egy második mérést este, 
  lefekvés előtt. 

Mit  jelent a szisztolés és diasztolés érték? 
A szisztolés érték azt a nyomást mutatja 
a kar fő artériájában, amely a szív össze-
húzódásakor alakul ki. A diasztolés érték a 
szívverések közti szünetben mérhető nyo- 
mást mutatja meg. 

EP 3 év
garancia

Szuper ár!

7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

9.990 Ft

A magas vérnyomás tünetei

Fokozott izzadás

 Látászavar

Visszatérő fejfájás, illetve lüktetés 
tarkó- és halántéktájon

Mellkasi nyomás, szapora
 szívdobogás

bizonytalan egyensúly

EP 5 év
garancia 13.990 Ft

Jav. fogy. ár: 
15.990 Ft

• Extra méretű LED kijelző látványos háttérvilágítással
•  Felpumpálás közben mér
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Mérés közbeni elmozdulás észlelése
• Praktikus tároló- és tartóállvány a 
 készülékhez és a mandzsettához
• 2 x 120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása
• Adapter: opcionálisan vásárolható

• Könnyen kezelhető és hordozható
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Praktikus tárolódobozzal
• 2 x 120 memóriahely
• Utolsó 3 mérés átlagolása

•  Mérés közbeni elmozdulás észlelése
•  2 x 120 memóriahely
•  Utolsó 3 mérés átlagolása
• Adapter: opcionálisan 
 vásárolható

• Klinikailag validált!
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
• Utolsó 3 mérés átlagának 
 kiszámítása
• 99 memória tárhely

• Intelligens felpumpálás (fuzzy logic technológia) 
• Szabálytalan szívritmus kijelzés
•  Mérés közbeni elmozdulás észlelés
• Utolsó 3 mérés átlagának 
 kiszámítása
• 60 memória tárhely
• Adapter: opcionálisan vásárolható

– GYV19

Citizen felkaros vérnyomásmérő

Citizen felkaros vérnyomásmérő

EP 3 év
garancia 11.990 Ft

Jav. fogy. ár: 
13.990 Ft

A témához kapcsolódó blogcikkeink:
•	Természetes	megoldások	magas	vérnyomás	
	 problémára
•	A	magas	vérnyomás	tünetei
•	Ajánlott	vérnyomásmérők	és	vérnyomásmérő	
	 összehasonlító	táblázat	

További hasznos tartalmainkat keresse 
a Vivamax Egészség blogon!

– GYV20

– GYV26

– GYCH330

– GYCH304

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)

Normál 
  és extra 
  karmérethez is
      (22-40 cm)
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Ultrahangos illóolaj párologtató Ultrahangos illóolaj párologtató

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

11.990 Ft

13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

15.990 Ft

• „Waterless” technológia: víz nélküli használat 
• Kényelmes használat: porlasztás közvetlenül az illóolaj saját üvegéből
 Tartozék 2 db 15 ml-es aromatartó üveg az illóolajok áttöltéséhez 
• Beépített akkumulátor: egy feltöltéssel akár 26 órás üzemidő 
• Fény- és színterápia: kikapcsolható vagy tetszőlegesen választható 9 féle LED fény 
• Szabályozható intenzitás: 3 fokozatban, igény szerint állítható aroma kibocsájtás 
• Hordozható, akár autóban is használható

Vezeték nélküli kivitel!

„EasyFill” 
technológia 
– egyszerűen az 

üvegre csavarható 
porlasztófejjel!

“Zen Spa” wireless aromadiffúzorok

100%-os tisztaságú Vivamax illóolajok (10 ml)

2 év
garancia

2 év
garancia

2 év
garancia

Szuper ár!

19.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 

25.990 Ft

 
indiai citromfű 

 
Teafa 

 
édes narancs

 
Eukaliptusz

 
borsmenta

 
Citrom 

 
Levendula

 
Erdei fenyő

Teljes választékot keresse az üzletekben!

• Fény- és színterápia: a színek rotálhatók 
 vagy tetszőlegesen választhatók

•  Párakibocsájtás: max. 45 ml/óra
• 100 ml-es víztartály

• Fény- és színterápia: a színek rotálhatók 
 vagy tetszőlegesen választhatók

• Időzíthető működés 1, 3 vagy 6 óra
•  Párakibocsájtás: max. 30 ml/óra
• 300 ml-es víztartály

– GYVH50B; GYVH50W

– GYVH35 – GYVH37

– GYVI...

100% tisztaságú
illóolaj

1.390 Ft-tól

A “ZenSpa” készülékeket bemutató videónk és további hasznos 
tartalmak megtekinthetők a Vivamax Egészség Youtube csatornán!

 – Otthon az egészségben!18                                           
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  99 m2

  20 m2

Winix Zero légtisztító

Winix Zero Pro légtisztító

• Négyszintű levegőtisztítás
• PlasmaWave technológia
• HEPA és aktívszén szűrő
• Levegőszennyezettség érzékelő
• Vizuális levegőminőség kijelző

2 év
garancia 2 év

garancia

• HEPA és aktívszén szűrő
• Negatív ion kibocsájtás 
• Aromaterápia
• Szabályozható intenzitás 
• Ajánlott helyiségméret: 
 max. 20 m2

• Magasság: 28 cm

Ionos légtisztító pollenszűrővel

• Ötszintű levegőtisztítás
• PlasmaWave technológia
• HEPA és aktívszén szűrő
• Cleancel – antimikrobiális réteg
• Levegőszennyezettség érzékelő
• Dual Sensor technológia (por és szag)
• Vizuális levegőminőség kijelző

Szuper ár!

24.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

39.990 Ft

Baktériumok Penész Pollen Por Illékony 
szerves 
vegyület

Állati szőr/
bőrdarabka

Szagok Haj/szőr-
részecske

– GYVLH– GYWZ

– GYWZP

109.990 Ft
Jav. fogy. ár: 
129.990 Ft

2 év
garancia

120m2

84.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

99.990 Ft
Aktív szén és HEPA 

szűrőrendszer: GYVLHSZ

Használja 
vivamax 
illóolajjal!
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Légtisztító összehasonlító táblázatunkat 
megtekintheti a Vivamax Egészség blogban!

Winix légtisztító termékbemutató videóink 
a Vivamax Egészség csatornán!

AjándéK 
szűrőbetét 

szettel!

AjándéK 
szűrőbetét 

szettel!

Mosható
előszűrő

Aktív 
szénszűrő 

True HEPA 
szűrő

Cleancel™ 
technológia

Plasmawave® 
technológia

www.vivamax.hu

https://www.vivamax.hu/images/blog/Winix-osszehasonlitas.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sfsQXXK6-MQ&list=PL75dPNfRYnd2M4O7MsvkIfux_ZIkTXEVt
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• 

Salty-Air “Compact” 
ultrahangos párásító 2 év

garancia

• Salvus gyógyvízzel és illóolajokkal is használható!
• Korrózióálló 3,5 L-es víztartály és rozsdamentes acél porlasztó betét
•  Párakibocsájtás: max. 230 ml/óra 
•  Időzítő funkció 
•  Szabályozható intenzitás 
• Állítható LED világítás 7 féle színnel

• Ajánlott helyiségméret: max. 25 m2 
 (hagyományos párásítás esetén) 
• Antibakteriális hatású víztartály  
 (SGS tanúsítvány)

Salty-Air “Classic” 
ultrahangos párásító 2 év

garancia

• Salvus gyógyvízzel és illóolajokkal is használható!
• Korrózióálló 2,6 L-es víztartály és rozsdamentes acél porlasztó betét
• Párakibocsájtás: max. 200 ml/óra
• Akár 10 órás folyamatos működés
• Szabályozható intenzitás
• Ajánlott helyiségméret: max. 20 m2 
 (hagyományos párásítás esetén)
• Antibakteriális hatású víztartály
  (SGS tanúsítvány)

a jótékony hatású 
salvus víz - nem csak ivásra 
és nem csak télen!

3in1

100% tisztaságú
illóolaj

Használja 
• vízzel hagyományos hidegpárásításra egészségmegőrző céllal!
• Salvus gyógypára képzésére légúti panaszok esetén!
• aromaterápiás célokra illóolaj hozzáadásával!

 

• Amellett, hogy hagyományos párásítóként is kiválóan használható,
 forradalmian új kialakításának köszönhetően Salvus gyógypára
 képzésére is alkalmas, ami rendkívül jó hatással van a légúti panaszokra   
 (nyákoldó, gyulladáscsökkentő, légzéskönnyítő).
• Speciális összetételű, antibakteriális hatású víztartálya és rozsdamentes acél  
 porlasztó betétje ellenáll a Salvus gyógyvíz és illóolaj korrodáló hatásának.

Mivel nyújt többet az egyedülálló Salty-Air ultrahangos 
párásító termékcsalád a hagyományos párásítókhoz képest?

Ha Salvus gyógyvizes párásítás, akkor Salty-Air! 
Hatékony segítség számos légúti probléma esetén!

– GYVH47

– GYSALV

– GYVH43

3in1 3in1
Szuper ár!

19.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

24.990 Ft

A Salvus gyógyvizet az emésztésre gyakorolt jótékony hatása miatt 
leggyakrabban ivókúraként fogyasztják, de egyre elterjedtebb az 
inhalációs célú felhasználása is, különösen gyermekek esetében.

• Ön hallott már a Salvus gyógyköd légutakra gyakorolt jótékony   
 hatásairól? Esetleg szívesen kipróbálná otthonában, de nem tudja, 
  hogyan fogjon neki?
• Tudta, hogy a Salvus gyógyvíz csak speciális párásító készülékekkel  
 használható? 
• Esetleg inhalátor vásárlásán töri a fejét és elbizonytalanodott, 
 hogy milyen típusú készülék lenne a legmegfelelőbb?

Salty-Air párásító összehasonlító táblázatunkat 
megtalálja a Vivamax.hu oldalon!

Szuper ár!

990 Ft/db
Ha szeretne többet megtudni a fenti témákról, 
ajánljuk figyelmébe részletes blogcikkeinket 
a www.vivamax.hu oldalon!

 – Otthon az egészségben!20                                           

Szuper ár!

14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

19.990 Ft

https://www.vivamax.hu/downloads/Salty_Air_osszehasonlitas_2022.pdf
https://www.vivamax.hu/Mindent-a-Salvus-gyogyvizes-inhalalasrol-es-parasitasrol-b87.html
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• Extra csendes működés
• Könnyű (kb. 110 g), hordozható kivitel
• Beépített zene funkcióval: USB csatlakozóval 
 letöltheti rá saját zeneszámait (8 MB)
• Átlagos szemcseméret: 3 µm
• Porlasztási kapacitás: 0,15 ~ 0,9 ml/perc
• Beépített akkumulátor
Alaptartozékok: 
• szájcsutora  
• 1 db felnőttmaszk 
• 1 db gyermekmaszk

Hordozható 
MESH inhalátor

Kompresszoros inhalátor 

Termékjellemzők:
• Zajszint:  < 58 dB
• Porlasztási kapacitás: ≥0,2 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: kb. 2μm
• Salvus gyógyvízzel is használható

Tartozékok: 
• tárolótáska
• gyógyszeradagoló 
• felnőttmaszk 
• gyermekmaszk 
• szájcsutora 
• orrszonda 
• tartalék szűrő (5 db)

16.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

18.990 Ft

Kompresszoros inhalátor - kutya

Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt! 
• Zajszint: <58 dB
• Porlasztási kapacitás: ≥0,2 ml/perc
• Átlagos szemcseméret: kb. 2μm
• Salvus gyógyvízzel is használható

Tartozékok: 
• gyógyszeradagoló 
• felnőttmaszk 
• gyermekmaszk 
• szájcsutora 
• orrszonda 
• tartalék szűrő (5 db)

Mi a különbség a kompresszoros 
és MESH inhalátorok között?

Mik az inhalátorok legfontosabb 
(összehasonlítható) paraméterei?  

Minden inhalátor használható 
Salvus gyógyvízzel?

További hasznos tartalmainkat keresse a Vivamax Egészség blogon!

– GYV18

– GYV25 – GYV15

15.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

17.990 Ft

Mi alapján válasszunk inhalátort?
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EP 2 év
garancia

EP 3 év
garancia EP 3 év

garancia

www.vivamax.hu

Szuper ár!

26.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

33.990 Ft

Zenefunkció:
gyermeke kedvenc zenéjével 

az inhalálás is könnyebb!  

https://www.vivamax.hu/tag/Inhalalas-b52.html
www.vivamax.hu
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gyógyító polarizált fény: természetes 
segítség számos problémára! 
Ismerje meg a polarizált fény jótékony hatásait!
A polarizált fény, olyan biokémiai reakciókat indít meg a sejteken belül, mely serkenti az anyagcserét és a sérült szövetek, sejtek regenerálódását.
A szöveteken áthaladó és azok által fokozatosan elnyelt fényenergia olyan fotokémiai változásokat idéz elő, melyek gyógyászati szempontból 
jelentősek. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a polarizált fény kedvezően hat a sejttevékenységgel összefüggő biológiai folyamatok 
serkentésére, illetve helyreállítására. Fokozza a sejtaktivitást, így hozzájárulhat többek között a sebgyógyításhoz, felületi bőrsérülések és 
hegek enyhítéséhez. Emellett a test természetes védekezőrendszerét, az immunrendszert is stimulálja, erősíti, így közérzetünk javítása 
mellett az egészségünk hosszútávú fenntartását is hatékonyan támogathatjuk a fényterápia rendszeres alkalmazásával. Gyulladáscsökkentő 
hatását előszeretettel használják a reumatológia és fizikoterápia területén is, hiszen a fényterápia az ízületi, mozgásszervi eredetű fájdalmak 
enyhítésében is eredményes lehet. 

A polarizált fényterápia tehát kiválóan alkalmas:
 felületi sérülések kezelésére
 fájdalomcsillapításra
 gyulladáscsökkentésre

Minden testtájéknak megvan a maga színe, amire a legérzéke- 
nyebben reagál: az arc környéke a lila, a kék és a zöld a mellkas 
területe, a narancs és a sárga a has és gyomor környéke, a kék 
a toroké.
Természetesen nem csupán testtájék szerint választhatunk 
gyógyító fényterápiát, hanem ennél is tanácsosabb betegségek, 
tünetek szerint alkalmazni az egyes színeket: 
A piros például aktivizál, élénkít, felszabadítja a szervezet 
energiáit, a pangó, renyhe és csökkenésbe forduló folyamatoknak 
új lendületet ad. A zöld ugyanakkor kiegyensúlyoz, feloldja a 
feszültséget, megnyugtat, a testi és pszichikai energiát dina- 
mikus egyensúlyban tartja, csillapítja a feszült és fájdalmas 
folyamatokat, mély nyugalmat nyújt.

VIVAMAX TIPP: Otthoni és rendszeres használat esetén szerezzen be egy tartóállványt is a polarizált lámpához! Ezzel jelentősen 
kényelmesebbé válhat a használata. 

A színek alkalmazási területeiről részletesebben 
olvashat  a Vivamax Egészség blogban!

VivaLight polarizált fényű lámpa 

• Látható és közeli infravörös tartományokban sugároz  
 gyógyító hatású, lineárisan polarizált fényt.
• Rendkívül magas, 99%-os polarizáltság
• Bőrre káros ultraibolya (UV) sugarakat nem sugároz!
• Színhőmérséklet: 3100 K

– GYVPL

EP 3 év
garancia

Vásároljon hozzá színterápiás készletet!

– GYST
Színterápia szett   

27.990 Ft

Kapcsolódó ajánlatunk

A polarizált fény  gyógyító hatásmechanizmusairól részletesebben a Vivamax Egészség blogban 
olvashat! Mi a különbség a „hagyományos” és a polarizált fény között? 

Szuper ár!

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

54.990 Ft

Tippek és tanácsok a VivaLight 
polarizált lámpa otthoni használatához 
a Vivamax Egészség blogban!

orvostechnikai 
eszköz!

www.vivamax.hu
https://www.vivamax.hu/Fenyben-az-egeszseg-b24.html
https://www.vivamax.hu/Mi-a-polarizalt-feny-titka-es-hogyan-kepes-gyogyitani--b111.html
https://www.vivamax.hu/TOP-10-legfontosabb-kerdes-a-polarizalt-fenyu-lampa-mukodeserol-es-hatasarol-b113.html
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sokoldalú infravörös fény
a család egészségéért!
Egy kis tudományos háttér: miért éppen az infravörös fény?

A természetes infravörös fényforrások közé tartozik a nap. A napfény különböző színtartományainak hőmérsékletét mérve a legmagasabb 
értéket a vörös színtartományban mérték. Ebből az elvből kiindulva az infralámpákban üvegizzók és szűrők biztosítják az infravörös sugárzás 
kibocsátását, amely közvetlenül a bőrre koncentrálódik, majd a bőr hővezető tulajdonsága révén a mélyebb rétegekbe is eljut.
Az infravörös fény abból a szempontból is különleges, hogy a fénysugár által közvetített hőből szinte semmi nem vész el a környező levegőbe, 
hanem annak egészét befogadja és hasznosítja a szervezet. Éppen ezért megfelelő körültekintéssel és mértékkel javasoljuk az infralámpa 
használatát,– mind a lámpától való távolság, mind a kezelés időtartamára vonatkozóan- hogy elkerüljük az esetleges égési sérüléseket vagy 
a túl intenzív hőhatást.
Valóban segíti a gyógyulást az infravörös fény?
A válasz egyértelműen: igen! Miután a vörös fénysugarak elérik a bőrt és kifejtik hőhatásukat, kezdetét veszi a hő pozitív hatásmechanizmu-
sa, amely serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, továbbá segíti az izmok ellazulását. Ez biztosítja az izomfájdalmak vagy megfázásos 
megbetegedések gyorsabb enyhülését is.

További hasznos tanácsok a használatra 
vonatkozóan: Vivamax Egészség blog!

Infralámpa 150 W-os izzóval

Extra termékfunkciók:
• Szabályozható a kezelés intenzitása: 
 4 fokozat (75-150 W között)
• Választható a kezelési idő: 10, 30, 40 perc 
• A lámpa dőlésszöge állítható

– GYVIL150

Időzítő

Intenzitás kapcsoló

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 

13.990 Ft

• Megfázásos és allergiás megbetegedések esetén:
 - nátha, melléküreg és arcüreggyulladás esetén
 - légúti betegségek (pl. hörghurut) esetén
 - fülfájás, füldugulás esetén
• Reumatikus panaszok, ízületi gyulladás kezelése:
 - derékfájás, lumbágó
 - ízületi fájdalmak: térd, váll, könyök, csípő stb.
 - izomfájdalom, izommerevség
• Sportorvoslás területén:
 - egyes sportsérülések
 - izomfájdalmak, izomgörcsök oldása

• Természetgyógyászatban:
 - kedvelt ún. „szelíd gyógymód”
 - télen a napsütés áldásos hatásainak pótlására
 - közérzet javítás
 - ellenálló képesség erősítése
• Szépségápolás, kozmetikai használat:
 - elsősorban bőrtisztításra
 - sejtanyagcsere serkentése
 - hatóanyagok felszívódásának javítására

Milyen területeken alkalmazható hatékonyan az infravörös fény? 

Védjük a szemet
Ha szükséges, akkor használjunk védőszemüveget.

Soha ne nézzünk direkt a fényforrásra!

Kezelési idő
Napi 2-3 alkalommal max. 10-30 perc ajánlott.

Állítható intenzitás
A kezelés céljától függően állítható 

a fényerő erőssége.

Állítható dőlésszög
A kezelendő területhez igazíthatjuk 

a megvilágítás szögét.

Távolság
Minimum 30 cm távolságra legyen a kezelendő 

felület, de 50-60 cm az ideális.

Hogyan használja? 

8.990 Ft

 
              Kapcsolódó ajánlatunk

Infralámpa 100 W-os izzóval
– GYVIL100

www.vivamax.hu
https://www.vivamax.hu/Mire-jo-az-infralampa-Mikor-hasznaljuk--b119.html


Milyen a jó talpbetét?
• követi a láb vonalát, idomul a talp formájához
• tökéletesen igazodik a láb méretéhez
• tehermentesíti a sarkat és a nyomáspontokat
• könnyű
• kényelmes viselet cipőben is, nem nyomja a lábat

Fő szempontok az új talpbetét vásárlása előtt
1. Talpbetét célja: 
Először döntsük el, hogy a talpbetét csupán kényelmi szempontokat vagy korrekciós célt szolgál. Míg az előbbi célra akár drogériákban, 
szupermarketekben is találunk talpbetéteket, addig az utóbbiakat többnyire gyógyászati szaküzletekben szerezhetjük be, vagy ortopéd 
szakorvos javaslatára egyedileg készíttethetjük. 
2. A lábfej boltozatának típusa: 
A megfelelő talpbetét kiválasztásához mindenekelőtt tudnunk kell, hogy lábfej boltozat szempontjából melyik típusba tartozunk. 
A talpbetéteket úgy tervezik, hogy e típusok közül egyhez vagy többhöz igazodjanak.
a) normál vagy közepes boltozat, 
b) lapos (pronáló) boltozat, lúdtalp vagy besüllyedt boltozat és 
c) magas (szupináló) boltozat. 
3. Talpbetét anyaga:
A négy leggyakoribb anyag, amelyből a talpbetétek készülnek:
• memória vagy poliuretán hab – kényelmes és puha érzést biztosít, tökéletesen idomul a lábfejhez, könnyed és légies viselet
• bőr – természetes anyagból készül, komfortos érzetet biztosít a lábnak
• gél – kiváló rezgéscsillapító, megfelelő alátámasztást nyújt
• parafa – biztos tartás és ütéselnyelés
4. Talpbetét kialakítása: 
Általánosságban elmondható, hogy a mind a kényelmi, mind 
a korrekciós talpbetétek négy féle konstrukcióval rendelkeznek: 
1) merev boltozati alátámasztással, 
2) félmerev boltozati alátámasztással, 
3) párnázott boltozati alátámasztással és 
4) boltozati alátámasztás nélkül. 

ViVa Fit
by vivamax

Gél réteg
PU réteg

Plastazote 
réteg

Magas peremű 
sarokágy

“diabalance” 
univerzális talpbetét

• Hétköznapi viselet során is intenzív segítség
• Kiegyenlíti a nyomáspontokat, kíméli az ízületeket
• Az alsó gélréteg az extra tehermentesítést szolgálja
• Cukorbetegeknek is ajánlott

Extra kényelmes, sokoldalú talpbetét 
az  igénybe vett lábaknak!

Hogyan válasszuk ki 
a megfelelo talpbetétet?

– GYVFDb...ViVa Fit
by vivamax

Szuper ár!

3.490 Ft

Melyiket válasszuk: gyógy- vagy kényelmi talpbetét? 
Megtudhatja a Vivamax Egészség blogból!

Részletesebb talpbetét választási 
útmutató a Vivamax Egészség blogban!

 – Otthon az egészségben!24                                           

https://www.vivamax.hu/Melyiket-valasszuk-gyogy-vagy-kenyelmi-talpbetet-2-resz--b92.html
https://www.vivamax.hu/Talpbetet-utmutato-Hogyan-valasszuk-ki-a-megfelelo-talpbetetet-1-resz--b91.html
www.vivamax.hu


• PORON rezgéscsillapító párnával 
 a sarok részen
• Anatómiai lábágy

• Pehelykönnyű, puha 
 és rugalmas
• Kiváló szellőzés

deluxe mágneses 
talpbetét   

Soft&Light talpbetét   MaxComfort “Pro” 
3/4 talpbetét   

• 2 x 11 db 880 Gauss erősségű mágnes
• Emelt sarokperem, rugalmas, puha talp

Szuper ár!

990 Ft

• Megerősített rezgéscsillapítás
• Anatómiai kialakítás

• Különleges PORON betétek 
 és méhsejtes gélréteg
• Pehelykönnyű és rugalmas

Memory&Foam memóriahabos 
talpbetét   

Leather&Comfort háromnegyedes 
bőr talpbetét harántemeléssel 

Leather&Memory memóriahabos 
bőr talpbetét 

Basic kényelmi talpbetét  
3 pár/csomag

MaxComfort “deluxe” talpbetét Ortofix talpbetét 

• 9 mm vastag emlékezőhab 
 középréteggel
• Pamut felsőrész csúszásgátló, 
 latex alsórész

• 9 mm vastag emlékezőhab 
 középréteggel
• Pamut felsőrész, csúszásgátló, 
 latex alsórész

• Lúdtalp- és harántemelő
• Rezgéscsillapító sarokágy, 
 valódi bőr

Tüskés egyensúlyozó párnák    

4.490 Ft/2 db

Kapcsolódó ajánlatunk
Tüskés masszázslabda

990 Ft/db-tól

Kapcsolódó ajánlatunk

2.590 Ft

5.490 Ft 4.490 Ft

2.790 Ft

2.490 Ft 3.990 Ft

2.190 Ft

• Bőrkeményedés ellen
• Tehermentesíti az ízületeket 
• Tökéletes légáteresztés és 
 izzadáscsökkentő hatás
• 30°C-on mosható

1.390 Ft

– GYVFMCP...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFSL...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMPT...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMCD...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFMF...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFLM...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFoF...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFLC...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFb...ViVa Fit
by vivamax
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– Fekete: GYVTMLF (7,5 cm)
- Zöld: GYVTMLZ (9 cm)

– GYVTE

www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


Bütyök kialakulása, megelőzése és kezelése - minden, amit a témában tudni érdemes

ViVa Fit
by vivamax

Bütyök avagy hallux valgus  - Mikor beszélhetünk bütyökről?
A bütykön, azaz hivatalos nevén hallux valguson a nagylábujj alappercének kinövését értjük, amely egy olyan csontos dudor, ami a nagylábujj 
alapízületénél alakul ki. Amíg az egészséges láb esetén a nagylábujj egyenesen előre mutat, addig a bütyök kialakulásakor a harántboltozat 
süllyedése miatt, a megrövidült inak a kisujjak felé húzzák. Ennek dörzsölődése, irritációja gyulladással és fájdalommal járhat, ezért 
mindenképp érdemes még időben foglalkozni a problémával!

A bütyköt kezelni és a fájdalmat mérsékelni több módon is lehetséges: lábtornával, járást könnyítő cipőbetéttel, egyedi cipővel, sebészeti 
beavatkozással, fájdalomcsillapító gyógyszerekkel stb.
Az előbbiek mellett létezik egy hatásos és mellékhatásoktól mentes módszer: mára már bütyökkorrekciós eszközök széles válasz-
tékából választhat, érdemes kipróbálni néhányat közülük!

A bütyök megelőzése és kezelése
A bütyök kezelésében kulcsfontosságú szerepet tölt be a megelőzés. A lábujjak megfelelő tartásának megőrzése érdekében a lábfej 
egészséges boltíves szerkezetét kell megtartani, valamint a nagylábujjak befordulását megelőzni.
1. Cipőválasztás:
A megelőzés egyik kulcsa a megfelelő, lábat nem dörzsölő, 3-5 centiméteres sarokkal és rugalmas talp alátámasztással rendelkező lábbeli 
viselése. Lényeges, hogy a cipő elegendő helyet biztosítson az ujjaknak, hogy elkerülje a folyamatos nyomást és deformálódást!
2. Lábtorna:
Javasolt a rendszeres lábtorna elvégzése a bütyök megelőzésére, 
illetve az állapotromlás megakadályozására. 
Bütyök elleni tornagyakorlatok a Vivamax blogban!
3. Műtét:
Súlyos esetekben kizárólag műtéttel végezhető el a láb alakjának helyreállítása, ez azonban nem mindig hozza meg a várt eredményt. 
A műtét után a láb deformitása újra kialakulhat, és a járás is nehézkessé válhat, ezért a megelőzésre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni!

Eszközök a bütyök kialakulásának megelőzéséhez: Kombinált (bütyökvédő és korrigáló) eszközök:

Eszközök a deformáció csökkentéséhez:

Harántemelő párna: A harántboltozat normál 
pozíciójának és az egészséges tartás biztosítására 
szolgál. Rendszeres használata csökkenti a bü-
työk kialakulásának esélyét.

Sarokemelők és talpbetétek: Elősegítik a test 
súlyából adódó nyomás egyenletes elosztását, és 
az ízületekre, gerincoszlopra, izmokra, valamint 
az Achilles-ínre ható rezgés csillapítását, ezáltal 
segítik a talpra eső terhelés kiegyenlítését.

Bütyökkorrigálók: Elősegítik a nagylábujj helyes 
pozíciójának a visszaállítását. Bizonyos típusok 
tépőzárral is rendelkeznek, így lehetővé teszik a 
nagylábujj dőlésszögének szabályozását. 

Nagylábujj tornáztató: A nagylábujj ízületeinek 
lazítására szolgáló eszköz. Rendszeres használata 
az ízület mobilizálásával növelheti a bütyökkor-
rigáló eszközök hatékonyságát.

Bütyökvédők: Megóvják a nagylábujj külső oldalát 
és csökkenthetik a bütyök okozta fájdalmat.

Szilikon bütyökvédők, ValgusMed eszközök: Akár 
a külső, akár a belső talpél védelmére találunk 
megfelelő szilikon párnákat. Illetve 5 ujjas szilikon 
gyűrűk is tompíthatják a bütyköt érő nyomást.

Lábujj távtartók: segítenek helyes pozícióban 
tartani a lábujjakat, hatékonyan hozzájárulhatnak 
a deformitások kiigazításához.

Vivamax TIPP: egyes prémium bütyökvédők egyszerre segítenek 
tompítani a bütyköt érő nyomást és helyes pozícióban tartani a 
nagylábujjat.

mindent a bütyökrol: megoldások 
egy sokakat érinto ízületi problémára

További hasznos tartalmainkat keresse 
a Vivamax Egészség blogon!

 – Otthon az egészségben!26                                           

https://www.vivamax.hu/Mindent-a-butyokrol-megoldasok-egy-sokakat-erinto-izuleti-problemara-b76.html
https://www.vivamax.hu/Mindent-a-butyokrol-megoldasok-egy-sokakat-erinto-izuleti-problemara-b76.html
www.vivamax.hu


• A szilikon párna tompítja 
 a bütyköt érő nyomást 
•  A szilikon  elválasztó pedig  
 helyes pozícióban tartja a  
 nagylábujjat

Deluxe bütyökvédő 
és korrigáló 

• A bütyök korrekciójára szolgáló  
 éjszakai sín
• Tépőzáras pánt segítségével   
 szabályozható a méret és a   
 nagylábujj dőlésszöge
• Egy méretben, párban kapható

éjszakai bütyök-
korrigáló sín  

Szilikon 
bütyökvédő 

• Szilikon lábujj elválasztóval
• Egyszerre korrigálja és védi
  a bütyköt
• Cipőben is kényelmes viselet
• Egy méretben, párban kapható

• Hosszan tartó viseletre, cipőben  
 is hordható
• Lábujjdeformációk megelőzése  
 és korrekciója 
• Puha, rugalmas anyag
• Egy méretben, párban kapható

5 ujjas lábujj 
távtartó 

Comfort 
bütyökvédő

Párnás 
bütyökkorrigáló 

Szilikon 
bütyökvédő   

Szilikon 
bütyökvédő 

Bütyökkorrigáló 
sín szilikon 
betéttel 

Kalapácsujj 
korrekciós 
gélpárna 

Kalapácsujj 
korrekciós 
gélpárna

Bütyökvédő 
gyűrű szilikon 
nagylábujj 
elválasztóval

5 ujjas lábujj 
távtartó 
bütyökvédővel

5 ujjas éjszakai 
lábujj távtartó

Szilikon 
nagylábujj 
elválasztó 

Szilikon 
sarokemelő 

– GYVFCb...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFPK... ViVa Fit
by vivamax

– GYEVM4ViVa Fit
by vivamax

– GYVFK2ViVa Fit
by vivamax

– GYVFbGYViVa Fit
by vivamax

– GYVFLTE…ViVa Fit
by vivamax

– GYVFDbK...ViVa Fit
by vivamax

– GYVFESViVa Fit
by vivamax

– GYEVM1ViVa Fit
by vivamax

– GYVFLTViVa Fit
by vivamax

Harántemelő 
párna

– GYVFHViVa Fit
by vivamax

– GYEVM2ViVa Fit
by vivamax

– GYVFbKSViVa Fit
by vivamax

Lábujj 
tornáztató
 – GYVFNTViVa Fit
by vivamax

2.690 Ft/pár

1.690 Ft/pár

2.990 Ft/pár

1.690 Ft/pár

2.290 Ft/pár

1.390 Ft/pár

1.590 Ft/pár

1.790 Ft/pár

990 Ft/pár

1.790 Ft/pár

1.790 Ft

1.790 Ft

2.490 Ft

2.990 Ft/pár

3.490 Ft/pár 2.690 Ft/pár 1.690 Ft/pár 1.590 Ft/pár

– GYVFK3ViVa Fit
by vivamax

– GYVFLTbViVa Fit
by vivamax

– GYVFNE…ViVa Fit
by vivamax
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– GYAH751...

www.vivamax.hu

www.vivamax.hu


Kedves Vásárlónk!

A kiadványban szereplő termékeket az ország számos pontján megvásárolhatja: 
• Vásárláskor kérheti szakértő eladók segítségét! Ez esetben válassza a Vivamax szak- és partnerüzleteket, ahol a termékek   
 megtekintésére és (egyes partnereinknél) kipróbálására is van lehetőség.
• Amennyiben otthona kényelméből szeretne vásárolni, ezt is megteheti internetes viszonteladó partnereink webáruházaiban.

Az ármegjelöléseknél a kisebb betűvel feltüntetett „javasolt fogyasztói árak” a forgalmazó/importőr kiskereskedelmi weboldalán (www.vivamax.hu) használt fogyasztói árak (egyben a viszonteladó partnerek számára ajánlott fogyasztói árak is), 
melyektől egyes viszonteladók eltérhetnek.
Az újságban szereplő „aktuális fogyasztói áraink” a címoldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Amennyiben egy, a kiadványban szereplő termék rajtunk kívülálló okok miatt (pl. szállítási nehézségek) nem áll rendelkezésre a 
kampány kezdetére, az adott ajánlat lejáratát (maximum a csúszás idejével) igény esetén meghosszabbítjuk! 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! Amennyiben viszonteladóink üzletében 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

Vivamax partnerkereső

Miért válassza a Vivamax márkát?

Vásárlás előtt szeretné megnézni, kézbe venni 
termékeinket? 

Szeretné látni teljes választékunkat, hogy 
még szélesebb kínálatból válogathasson? 

Gyorsan és kényelmesen szeretne vásárolni?
Szívesen igénybe venné szakértő eladóink 
segítségét?  

– Otthon az egészségben!

Kövessen minket Facebookon 
és Instagramon is!

 – Otthon az egészségben!28                                           

 25 év tapasztalat az egészségmegőrzésben
 Kiváló ár-érték arányú termékek
 Megbízható minőség, legtöbbször megnövelt garanciaidőkkel
 Innovatív termékválaszték, egyedi (kifejezetten a magyar piacra fejlesztett) megoldások
 Országos partnerhálózat szakértő eladókkal
 Gyors és precíz ügyfélszolgálat, valamint márkaszervíz
 Hasznos blog tartalmak egészség témakörben, szakértői írások
 Számos pozitív vásárlói értékelés különböző internetes felületeken

az egészségtudatos 
emberek szolgálatában!

25 éve

https://www.facebook.com/vivamaxhungary/
https://www.instagram.com/vivamax.egeszseg/?hl=hu
www.vivamax.hu
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Üzlettípusaink

• Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
• Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyulai út 35., 20/952-2135
• 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 Plusz Kft., Mártírok u. 11., 34/341 249
• 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

Vivamax szaküzletek
Kiemelt Vivamax viszonteladók hatalmas Vivamax termékválasztékkal. A Vivamax szaküzletekben számos Vivamax termék személyesen 
is megtekinthető és akár ki is próbálható. 

Vivamax partnerüzletek
Kiemelt Vivamax viszonteladók valamelyest szűkebb Vivamax termékválasztékkal. Aktuális készletinformációkért, kérjük, keresse 
partnerünket a lenti elérhetőségeken.
• 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. IV. - Jókai Biocentrum Kft., Árpád út 77., 30/426-6034
• Bp. XVII. - Replant 4 Care Gyógy. segédeszköz üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
• Bp. XIX. - Medigor Gyógy. Szü., Üllői út 250., (Spar üzlet mögött) 70/431-3776
• Cegléd - Szent Rókus Gyógy. Pont., Népkör u. 6., 53/312-505
• Csenger - Egészség Centrum, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
•  Csongrád - Prima-Protetika/Gyógy.Szü., Gyöngyvirág u.5.,  (Járóbeteg Szakellátó Kp.) 20/325-0807
•  dabas - Gyógyászati bolt ( SZTK-n bellül), Bartók Béla út 61., 20/475-0777
•  dunaújváros - Gyógymankó Gyógyászati bolt, Piac tér 2., 25/409-510
• Esztergom - Medinkont Kényelmi cipők boltja, Petőfi S. u. 45., 33/403-674
•  érd - Mediter Bt., Felső utca 7., 30/387-2792
• Gödöllő - Medi -Shop Kft., Dózsa Gy. út 1-3., (Otp mellett) 20/984-4500
• Gyöngyös - Thauma Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897 
• Gyöngyös - Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Dózsa Gy. u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/968-4755
•  Hajdúböszörmény - Gyógy. Segédeszköz Szü. - Novo Hungary Kft., Kálvin tér 7-9., 30/239-9605
•  Kalocsa - Ortoprofil-Centrum Kft., Kossuth L. u. 34-36.,30/664-0076

•  Kaposvár - Ász-Med Gyógyászati bolt, Bajcsy Zs. u. 48., 82/413-407
• 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
•  Monor - Med Téka Gyógyászati bolt - KORZET KFT., Balassi Bálint 1., 29/417-471
• Nyergesújfalu - Gyógy. segédeszköz szü, Kossuth L. u. 150., 20/426-5870
• Pápa - Medigor Gy. Szü., Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570 
• Pécs - Ortoprofil-Mecsek Kft., Jókai u. 21., 72/216-392
• Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u.18-20., 84/311-735
• Szentendre  - BükkösMed Egészségügyi Szü., Vasúti Villasor 14., 26/309-223
•  Tapolca - Támaszpont GYSE Szaküzlet, Deák Ferenc utca 9. (Borudvar), 70/386-8721
• Tata - Intermed Plusz Kft., Váralja u. 6., (A régi Szakrendelőben), 34/382-415
• Tatabánya - Intermed Plusz Kft., Dózsa Gy. 77. (Kórház “L” épület), 34/300-107
• Tiszakécske -  Prima-Protetika/Gyógy. Szü., Szolnoki út 3. (Egészségügyi Központban), 20/939-0021
• Tiszaújváros - Harmónia Gyógy. kp., Szent I. út 24., 49/611-887 és 20/571-0119
•  Vác - Támasz Rehab Kft. , Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
• Veszprém - Medigor Gy. Szü., Bezerédi u. 2., 88/412-186
• Zirc - Gyógyászati Segédeszköz, Rákóczi tér 9., (volt KTSZ udvar)., 30/309-8647

Vivamax mintaboltok és bemutatótermek
Két Vivamax mintaboltunk és bemutatótermünk teljes Vivamax termékválasztékkal és korlátlan termékkipróbálási lehetőséggel várja Önöket.  

• 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

Vivamax partner webáruházak
Kiemelt internetes Vivamax viszonteladóink széles Vivamax termékválasztékkal és gyors kiszállítással várják.  

Az akcióban résztvevő internetes viszonteladóink listáját megtekintheti a www.vivamax.hu oldalon!

www.vivamax.hu

Üzletek országszerte:

Vivamax szaküzletek

Vivamax partner üzletek

Vivamax mintaboltok és bemutatótermek

Vivamax partner webáruházak 
(webcímekért kattintson IDE)

Online partnerkereső

https://www.vivamax.hu/mintaboltok-hvivamed.html
https://www.vivamax.hu/mintaboltok-hvivamed.html
https://www.vivamax.hu/mintaboltok-hvivamed.html
https://www.vivamax.hu/uzleteink.aspx
www.vivamax.hu
https://www.vivamax.hu/uzleteink.aspx

