
 

Tirsdag 24.oktober kl. 12:00 

 t.o.m. torsdag 26.oktober kl. 12:00 

     Vivitex herre-boxer  
     Pris kr. 850,- 
     NÅ kr. 595,- 
 

Vivitex Bukse/Tights, 
dame og herre 
Pris kr. 1.700,- 
NÅ kr. 1.190 

Vivitex dame T-shirt 
Pris kr. 1.520,- 
NÅ kr. 1.064,- 
Vivitex herre/unisex 
Pris kr. 1.870,- 
NÅ kr. 1.309,- 

Vivitex dame T-shirt 
Pris kr. 1.520,- 
NÅ kr. 1.064,- 
Vivitex herre/unisex 
Pris kr. 1.870,- 
NÅ kr. 1.309,- 

Vivitex Trening-
sykkelbukse  
uten pad, unisex   
Pris kr. 1.425,- 
NÅ kr. 998,- 

(48 timers tilbud fra kl.12.00 til kl.12.00)

30% rabatt på alle Vivitex produktene 
GJELDER IKKE VIVITEX KARBONMADRASSER 

LES HELE TILBUDET HER 

Vivitex bukse og T- skjorte: 
Kroppens vannmolekyler er aktive bærere av næringsstoffer som kommer fra tarmen. Disse transporteres 
til cellene, og vannet drenerer avfallsstoffer og giftige stoffer via svette, urin, lymfer mm. 
Infrarød stråling fra Vivitex bekledning får klaser av vannmolekyler til å vibrere slik at de omorganiserer 
seg til mindre enheter, det gjør at næring lettere trenger inn i cellene og avfallsstoffer kommer lettere ut 
gjennom cellemembranen. Gift- og avfallsstoffer forlater cellene i løpet av kort tid ved bruk av Vivitex, 
noen kan oppleve ubehag når kroppen kvitter seg med gift/avfallsstoffer. Noen kan få hodepine, kløe, 
kraftigere farge på urinen eller svette. Ta produktet av ved ubehag og la kroppen hvile noen timer, drikk 
ekstra med vann. Kroppen er i gang med å få cellene til å fungere bedre. 
 
Vivitex bukse brukes ved artrose, etter hofteoperasjoner, bekkenløsning, lyskeproblemer, restitusjon, gir 
økt oksygentilførsel til muskulatur og hindrer melkesyre.  Hjelper kroppen til å kvitte seg med 
avfallsstoffer. 
 
Vivitex T-skjorte brukes ved stiv muskulatur, betennelser, astma og forkjølelse, ryggsmerter og 
restitusjon. Hjelper kroppen til å kvitte seg med avfallsstoffer. (Les om Vivitex og stoffskifte her) 
 
VIVITEX PRODUKTKATALOG I PDF    

 

Registrer deg som ny kunde og få tilbudene direkte her.  

 

Er du registrert medlem kan du handle enkelt i nettbutikken med 

rabatten her 

Ikke registrert medlem, bestill på mail info@biadesign.no eller ring til 
oss på telefon: 64 90 72 50 (10-14) 
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