HELSETEKSTILER
VIVITEX TEKSTILER
- LINDRER MANGE SMÅ
OG STORE PLAGER

SKULDRE - NAKKE

Demper betennelse

Lindrer smerte

Vivitex Skuldre - unisex - sort eller hvit

Vivitex Sjal - sort

Indikasjoner: Muskelsmerter etter overanstrengelse,
betennelse, operasjon, belastninger ved stress/
hyppig bruk av PC (mus/tastatur), stive muskler.

Indikasjoner: Smerter i skulder/rygg. Vondt i nakken, hals
og hodet. Gir en behagelig og lun varme.

Art. nr. 1061(S) - 1063(M) - 1065(L/XL) - hvit
Art. nr. 1689(M) - 1693(L) - 1694(XL) - sort

Art. nr 1690 - sort

Vivitex Skjerf - unisex - sort eller hvit
Indikasjoner: Vondt i nakken, hals og hodet.
Gir en behagelig og lun varme.
Art. nr. 1090 - hvit
Art. nr. 1096 - sort

Vivitex Wrap - sort
Indikasjoner: Smerter nakkesleng, kink i nakken, vondt
i hodet, vondt i halsen, stive nakkemuskler.
Art. nr. 1680 - sort

Vivitex for Nakke/hals - hvit
Indikasjoner: Smerter nakkesleng, kink i nakken,
vondt i hodet, vondt i halsen, stive nakkemuskler.
Art. nr. 1081(S) - 1083(M/L) - hvit

Vivitex Nakkepute
Indikasjoner: Ved forebygging, restitusjon,
betennenlse. Effektiv i anti-inflammatorisk og
smertestillende behandling. Brukes
på reise og om natten.
Art. nr. 1410 - hvit

Infrarød behandling
Vivitex tekstiler består av Photon-Platinum
fibre (PP) som avgir infrarødt lys i kontakt
med kropsvarme, og lindrer dermed
mange små og store plager.

HODE - NAKKE - HALS

ARM - HÅND - HÅNDLEDD Øker blodsirkulasjon

BEN - KNE - ANKEL - FOT

Tren med Vivitex

Vivitex for Albue - sort

Vivitex for kne - sort

Indikasjoner: Senebetennelser (senehinnebetennelser) etter overanstrengelse,
idrettsskade eller skader knyttet til en spesiell holdning (PC-arbeid).
Reumatiske lidelser, smerter, etc.

Indikasjoner: Slitasjegikt, leddbåndsforstrekninger,
meniskskader, kvestelser (blodutredelser), væskeansamlinger.
Art. nr. 1634(M) -1636(L) - sort

Art. nr. 1632 - sort

Vivitex Håndledd - hvit

Vivitex Strømper - sort eller hvit

Indikasjoner: Etter forstrekning av leddbåndene i håndleddet, dårlig
blodsirkulasjon, senebetennelser, slitasjegikt, andre reumatiske lidelser.

Indikasjoner: Dårlig blodsirkulasjon (kramper, åreknuter etc.),
isjias, muskelsmerter, reumatiske smerter, leddsmerter
(fot/ankel). “Flystrømpe”.

Art. nr. 1021(S/L) - 1023(XL) - hvit

Art. nr. 1671 (str. 36-40) - sort
Art. nr. 1673 (str. 41-45) - sort

Vivitex Fingervanter - sort
Indikasjoner: Slitasje, betennelser,
reumatiske smerter, stive ledd.

Art. nr. 1071 (str. 36-40) - hvit
Art. nr. 1073 (str. 41-45) - hvit

Art. nr. 1691(S) - 1692(M) - 1695(L) - sort

Vivitex Sokker - sort

Vivitex Vanter - sort

Indikasjoner: Dårlig blodsirkulasjon (kramper, åreknuter etc.),
isjias, muskelsmerter, reumatiske smerter, leddsmerter
(fot/ankel).

Indikasjoner: Reumatiske smerter, kalde fingre,
betennelse, slitasje.
Art. nr. 1661(S) - 1662(M) - 1663(L) - sort

Art. nr. 1891 (str 36-40) - sort
Art. nr. 1892 (str 41-45) - sort
Art. nr. 1893 (str 45-48) - sort

RYGG - MAGE - HOFTE

Reis med Vivitex

Vivitex Rygg/Mage/Hofte - sort
Indikasjoner: Bekkenbetennelse, isjias, lumbago, muskelsmerter. Lindrende virkning ved mage-/
tarmplager og plager i urinveiene, gastritt, kolikk, menstruasjonssmerter, gallesmerter etc.
Art. nr. 1659(M/L) - 1660(XL) - sort

Raskere restitusjon TRENING - RESTITUSJON
Vivitex T-shirt - dame - sort eller hvit
Art. nr. 1822(S/M) - 1823(L/XL) - 1824(XXL) - sort
Art. nr. 1722(S/M) - 1723(L/XL) - 1724(XXL) - hvit

Vivitex T-shirt V-hals - unisex- hvit
Art. nr. 1702(S/M) - 1703(L/LX) - 1704(XXL) - hvit

Vivitex Sykkelbukse uten pad - sort
Art. nr. 1652(S/M) - 1653(L) - 1654(XL) - sort

Vivitex T-shirt rund hals - unisex- sort
Art. nr. 1602(M) - 1603(L/XL) - 1604(XXL) - sort

Vivitex Bukse/Tights - unisex - sort
Art. nr. 1872(S/M) - 1873(L/XL) - 1874(XXL) - sort

Indikasjoner: Dårlig blodsirkulasjon (åreknuter),
cellulitt, bekkenløsning, myalgi (hyppige
muskelkramper), isjias, beinskjørhet,
slitasjegikt i lumba-området. etter
bekkenbrudd. Anbefales etter anstrengende trening (fotball, ski,
sykling, jogging etc.). Hjelper
mot melkesyre.

Vivitex Boxer - sort
Art. nr. 1852(S/M) - 1853(L/XL) - 1854(XXL)

Indikasjoner: Astma- og lungeproblemer, beinskjørhet, reumatiske smerter
knyttet til f.eks. idrett. Gir større yteevne og utholdenhet ved aktivitet.
Kroppen kommer hurtig i balanse/restitueres etter bl.a. sportsaktivitet.

ANDRE PRODUKTER

Sov deg frisk
Vivitex Sår og Punktbehandling
Vivitex 100% Nexus Fiber
Indikasjoner: Mot øreverk, tannverk, betennelser på lokale
steder. Legges i navlen ved magesmerter. Mot dotter i
ørene i fly. Sårbehandling (ikke rett på åpent sår).
Art. nr. 1180-1 (5g) - hvit
Art. nr. 1180 (10g) - hvit

Vivitex for Flaske
Omorganiserer vannmolekylene,
holder vann/væske bakteriefritt.
Art. nr. 1172 - hvit 1,5 liter
Art. nr. 1173 - blå 0,5 liter

Restitusjon/Overmadrass
Vivitex/Karbon Underlag
Indikasjoner: Stopper vannårestråling og
elektromagnetisk stråling. Gir infrarød behandling
ved søvn, hvile og restitusjon.
Art. nr. 1406 - Underlag

Vivitex Underlag med Ull på begge sider
Indikasjoner: Gir infrarød behandling ved søvn, hvile og
restitusjon. Høykvalitets merinoull. (Ikke avbildet)
Art. nr. 1400 - Underlag

Vivitex Sovemaske
Indikasjoner: Stimulerer huden til økt blodsirkulasjon, demper
hevelsert og gir økt oksygenopptak.
Art. nr. 1685 - hvit og sort
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