Mandag/tirsdag 24./25.
24 timers tilbud fra kl.12.00 til kl.12.00
Vivitex knær og nakke
Vivitex Kne, sort - Finnes i str.: M og L

Vivitex nakkepute Kun i en størrelse

Ordinær pris kr. 895, - I DAG kr. 537,-

Ordinær pris kr. 1.265, - I DAG kr. 759,-

TUR/GANGE, TRENING OG SPORT
Fantastisk hjelpemiddel
Medium - Omkrets ca. 10 cm over kne: 24 - 40 cm
Energi / behandling 150 gr. pr. m
Large - Omkrets ca. 10 cm over kne: 26 - 50 cm
Et anvendelig produkt for de med hode/nakke og
60 % Polyester (Nexus)
skulderplager.
25 % Polyamid
Meget anvendelig i bil, i fly, i godstolen hjemme med
15 % Elastan
mer. Et anvendelig produkt for de med hode/nakke og
Håndvask 30-40 grader, ikke skyllemiddel
skulderplager. Meget anvendelig i bil, i fly, i godstolen
Brukes i forbindelse
hjemme med mer.
med: Artrose, Er produsert med høykvalitet
Forebygging, innlegg som kan pakkes
Restituering, sammen - folder seg ut og bli
Betennelse,
100 % i samme form etter
• Fordelaktig i
utpakking.
forebygging av skader
Med glidelås - for vasking.
under trening og i
rehabilitering etter
operasjon
• Forbedrer blodsirkulasjonen
• Effektiv i anti-inflammatorisk og smertestillende behandling
• Bruk: Brukes før - under og etter aktivitet, reiser og om natten. Tas av ved urolig søvn.
Kroniske lidelser: Brukes kontinuerlig (dag og natt).
Behandlingstid: minst 2 uker.

Registrer deg som ny kunde og få tilbudene direkte her.
Er du registrert medlem kan handle i nettbutikken med rabatten her
Alltid 15 % rabatt på andre Vivitex produkter (også utenom i tilbudsperioden)
(Gjelder ikke Vivitex/karbonmadrass)
Ikke registrert medlem, bestill på mail eller ring til oss.
Bestilling på mail: info@biadesign.no eller på telefon: 64 90 72 50 (10-14)
Vennlig hilsen
Bia Design AS
Seiersten Sentrum 3 - 1443 Drøbak
Anbefales av leger, fysioterapeuter, kiropraktorer
og av Drøbak Tverrfaglige Klinikk v/Jens Tingulstad

