
hjelper for:

Jeg hadde aldri klart å gjennomføre turen på 400 km uten Vivitex.”

STØRST OG BEST PÅ HELSEKOST Tlf. 32 83 75 98
DEN BESTE KUNNSKAP OG VEILEDNING FÅR DU HOS OSS!
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VI TJUVSTARTER BLACK FRIDAY MED

INFRARØD TORSDAG

Infrarød varme er en helt unik teknologi som er
naturlig og effektiv på samme tid. Infrarød varme

trenger dypt inn i kroppen og i stedet for å
varme opp luften rundt kroppen først, går

varmestrålene direkte inn i kroppen.
Varmen fra vår infrarøde badstue går
dypt inn i kroppen, faktisk 5 ganger
dypere enn tradisjonelle finske bad-
stuer. Infrarød varmeterapi ble utviklet
i Japan så tidlig som 1965 og ble
stort sett brukt i behandlingsøyemed. 

Helsefordelene ved infrarød badstue
er mange. Vi kan blant annet nevne
økt sirkulasjon, sterk avgiftning,
smertelindring, styrking av
immunsystemet, økt forbrenning,
penere og friskere hud mm. Det
som gjør den portable IR saunaen
ekstra behagelig, er at man har
hodet utenfor og kan puste i normal
romtemperatur.

Jeg hadde aldri klart å gjennomføre turen på 400 km uten Vivitex.”Jeg hadde aldri klart å gjennomføre turen på 400 km uten Vivitex.”

• Muskel og leddsmerter
• Artrose
• Ogsygentilførsel til muskler og hjerne
• Hemmer betennelsesprosesser
• Øker blodsirkulasjonen

Jens Stedje, poilitimann og
hundefører gikk 400 km 
over fjellet fra Røyken til Sogndal.

DEMO AV VIVITEX 
PRODUKTER: 
TORSDAG 
23. NOVEMBER KL. 10.30-14.30

TUSENER SMERTEFRI 
MED VIVITEX

INFRARØD BEHANDLING 
FRA VIVITEX HJELPER FOR:

”Underveis fikk jeg akutte smerter i kneet. Jeg tok på meg Vivitex Kne. 
Det er helt utrolig å kjenne hvordan smerten 
i kneet slapp taket. Neste dag var jeg 
smertefri og turen kunne fortsette.
Jeg hadde aldri klart å gjennomføre 
turen på 400 km uten Vivitex.”

Ann Helen er å treffe i butikken!

INFRARØD SAUNA

Vi får besøk av 
gründeren bak 
Radiant 
Health Sauna; Siw 
TORSDAG 
23. NOVEMBER KL. 14.00-18.00

20%
PÅ ALLE
VIVITEX 

PRODUKTER
TORSDAG 

OG FREDAG

KUN  
2790,-

Veil. 3490,- 
TORSDAG 

OG FREDAG 

RIVSALT

er en ny gastronomisk opplevelse 
og en fin måte å salte maten på.
Sett den lekre eikeplaten med rivjern og det
vakre rosa himalayasaltet frem på bordet, og
la gjestene salte maten selv. Det krydrete
saltet gir en herlig varme til matlagingen, og
passer bra til kjøtt, fisk og grønnsaker.

Den perfekte gaven 
til den som er glad 
i matlaging.

BBQ SALTSTEN

Ta matlagingen til et
helt nytt nivå med
denne saltstenen.
Kommer i enkeltpakke,
eller som 2-pack med
lekkert og smart stativ.
Kan brukes på grill, i
ovnen eller som et
lekkert innslag i
serveringen.

Utallige muligheter.

MASSE SPENNENDE NYHETER 
FRA LAKRITSFABRIKEN!

For lakriselskeren!!!
Må smakes!!!

FÅ
SYDEN-
VARME

HJEMME!


