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Fysioline
behandlingsbänkar s. 7
Nu också med ankelstödskudde i samma färg
och desinfektion!

Förbrukningsartiklar s. 8
Mångsidig
gruppträning
s. 10-11

• Priserna gäller t.o.m. 15.5.2010
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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Köp 10 st IcePower
kylande gel 150 ml
– betala för 9!
Art.nr.
150_
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pris exkl. moms

NU 585,00

Håll koll på bra ergonomi!
Rätt sittställning är viktig för personer som sitter mycket.
Fysioline Ergo sadelstol är en finsk produktserie för professionellt bruk. Ergo produktserien erbjuder både sadelstolar samt enklare stolar. Fysioline Ergo sadelstol professionall har även ryggstöd för bättre support åt ryggen. Både
ryggstöd och sittdel kan justera tillsammans eller separat.

Fysioline Ergo Sadelstol
• Olika höjd-, hjul- och överklädningsmöjligheter efter behov och
användning.
• Elegant och smidig design.
• Vinkelbar sittdel.
• Lagerfärg svart, finns även i andra färger som tillägg.

Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
3325,00
114211 A / N professional med ryggstöd
4745,00

HUMANTOOL-balanssits
Rörelse för dig och din rygg!

Art.nr.

pris exkl. moms

11415

grå

1100,00

11416

blå

1100,00

11417

röd

1100,00

PRIS NU 1.100,(ordinariepris 1 300 kr)

Mastercare B2 hälsobänk Elegant
Mastercare används vid:

Matercare hjälper vid:

• terapi
• egenvård
• återhämtning efter/under arbetsdag
• avslappning efter träningen på gym

• Ledinflammation och stelhet
• Problem vid vrist-knä-höft sektion
• Nervrotkläm
• Nackvärk
• Stelhet vid skuldror
• Ischias
• Ländryggsmärta
• Trygg på bäckenet
• Muskelspasm

Art.nr.

pris exkl. moms

MCCN_B2

8.290,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Monark 928E version 2.

FÖRNYAD MODELL

En förnyad, förbättrad modell av denna pendelsvågsergometer
Nya Monark 928E är en unik ergometer som uppfyller
behovet av säkra tester och användarvänlig träning i en
och samma produkt.
Lågt insteg kombinerat med snabba inställningar gör den
enkel att använda, tål dessutom 250kg i användarvikt.
Den största förändringen med nya 928E är displayen och
justeringen av belastningssystemet.
Belastningen justeras i watt genom och - knappar på
displayen. Det gör att cykeln blir varvtalsoberoende, dvs
cyklisten kan cykla i vilken takt som helst den känner utan
att effekten påverkas.
Under träning eller test visas utförlig information som sedan
kan sparas på minneskort eller skickas till PC via USB kabel
för vidare behandling.

Viktiga funktioner/förändringar på nya
928E:
•

Överföring av data till PC via USB-kabel eller minneskort.

•

Används till både test och träning genom 3 olika
program: ÅSTRAND-YMCA-MANUAL.

•

Justering av belastning direkt i display via - knappar.

•

Förenklad programmering av person/testdata.

•

Utförligare visning av test och träningsdata.

•

Varvtalsoberoende (vid test bör dock personen
hålla fast varvtal).

PRIS: 20.800,00

Kr

(moms. och frakt tillkommer)

PRODUKTFAKTA
Stort välbalanserat svänghjul ca 22 kg.
Kan kalibreras.
Sadel och styre höj- och sänkbart.
Stabil ram.
Pulverlackerad.
Praktiska transporthjul.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bredd 550 mm vid styre.
Bredd 640 mm vid stödben.
Längd 1240 mm.
Höjd 1260 mm vid styre.
Höjd 790-1160 mm vid sadel.
Vikt 58 kg.
Max användarvikt 250 kg.
Trasformator ingår.
Pendelvågsbroms.
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ELEKTRONISK DATOR
LCD display
Ström via transformator eller batteri
Puls via pulsbälte
Visning i display
Åstrand och YMCA
% av maxpuls och puls
RPM
TID
Belastning
Vo2 i l/min och ml/min/kg
Manual
% av maxpuls och puls
Sträcka, hastighet och tid.
Kcal förbrukning och belastning
Alternativa inställningar
Belastning i watt, Kpm/min och KP.
Enheter i Metrics (MPMPH, lbs, Miles) eller
(KM/H, KM, Kg).

INGÅR
Pulsbälte, PC-program.
Bra tillbehör
Justerbar sadelstolpe, justerbar vev, dokumentstativ, pedal med extra stöd

Förnyad, ännu mer användarvänlig Thera-vital
Ny version av Thera-vital är gjort utav slagtålig plast, vilket förlänger apparatens livslängd ytterligare. På denna nya version har
man fokuserat på att förbättra användbarhet av extra utrustning.
Nya versionen ger dig möjlighet att välja fritt mellan Thera-vital
bildskärm och Thera-live handkontroll, enkelt utan verktyg.
Nyhet är även tillvalet 10,4 pekskärm istället för 5,7 bildskärm.

Svensk användargränssnitt
Obs! 10,4” pekskärm som en extra
utrustning.

Ny fotfixering
• justerbara
• öppnas med knapptryck

Beställ ny katalog!

Nya vadstöd
• Helt vadderad
• Kan enkelt vinklas iväg,
då de inte används
• Borttagbara utan verktyg

Nyhet!
Utskrift av träningsdata/resultat
• Direkt Bluetooth kontakt
med Thera Vital apparat
• Utskrift underlättar uppföljning och dokumentation av träningen/terapin
• Språk engelska / tyska
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Fysioline Beauty för
kosmetologer
•
•
•
•
•
•
•

Motoriserad höjdjustering 58-94cm
Motoriserad ryggdel justering; fällbart till liggande
Manuellt justerbara benstöd i längd och höjd
Justerbar ansiktsdel med gasgolv
Justerbara armstöd, vilka kan vinklas till sidan
Dyna till ansiktshål samt nackdyna ingår
Justerbara armstöd vilka kan vinklas till sidan
som tillval

Modeller:
BEAUTY 2E med två motorer
BEAUTY 3E med två motorer;
sitsvinkeljustering med motor

Therabath PRO paraffin bad
•
•
•
•

Lindrar värk och stelhel
Mjukgörnade för torr hy
Allmänt välgörande, stimulerande
Genomträngande värme lindrar ledvärk och mjukar upp
stela muskler
• Intensivt återfuktande terapi för trött, torr hy
• Stimulerar och mjukgör vid varje varmt paraffin dopp.

Över hela världen är Therabath Professional Grade Paraffin
bad det första valet för hälso-, wellness- och skönhetsproffs.
Paraffin terapi är en av de mest effektiva metoder för att
applicera värme som smärtlindring och avslappning. Det
varma paraffinet är också mjukgörande, återfuktar för ett
piggare utseende och ger mjukare hy.
• Livstids garanti
• Hög kvalitet, godkänd för sjukhus
• Underhållsfri, automatisk termostat som håller medicinskt
föreskriven temperatur.
• Energisnål, trygg användning 24 timmar.

Art.nr.
2322

pris exkl. moms
NU ! 2.500,00
6 påsar paraffin ingår
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Fysioline PRO 450 behandlingsbänk
För massage och terapi
•
•
•
•
•

PANJ
KAM IS
PR

Mekanisk fals
Bredd 55 cm, längd 200 cm
Sidoklaffor
Armstöd
Maxvikt 200 kg

0,-

15.80

Art.nr. 12316

Bänken på bilden har extra utrustning.
Priset innehåller hjulen, 2-delad huvuddel och ankelstödskudde.

Fysioline PRO 400

PANJ
KAM IS
PR

,-

0
10.90

•
•
•

Bredd 55 cm, längd 200 cm
Sidoklaffar
Armstöd

Art.nr: 12314
Hjul och pappersrullehållare som tillval.
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Förbrukningsartiklar
Fysioline massageoljor och creme
Art.nr.
10100
10102
10104
10106
10108
10109
10110
10113
10152
10151

pris exkl. moms
Apelsin 1l
6 st/fp
á  116,00
Nötdal 1l
6 st/fp
á  116,00
Jordnöt 1l
6 st/fp
á  116,00
Granat 1l
6 st/fp
á  116,00
Parafin 1l
6 st/fp
á  116,00
Soft Oil 1l
6 st/fp
á  116,00
Euca 1l
6 st/fp
á  116,00
Mandel 1l
6 st/fp
á  116,00
Fysioline Massage Lotion 6 st/fp
á  138,00
Vid köp av frp, 6 st 100 kr/l inkl pump
Massage Creme
6 st/fp
á  116,00

SAGA (Katrin Basic Cliniroll)
Art.nr. pris exkl. moms
10610 Katrin Saga (Basic Cliniroll) 50cm x 200m,
NU  125,00/st
6 st

Skyddspapper
Art.nr.
pris exkl. moms
10721 Skyddspapper för huvuddyna med uttag
NU 350,00
för andningshålet, 500 st/box

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Fysioline kinesiotejp
Kinesiotejp korrigerar muskelspänning, lindrar smärta och
förbättrar blod- och lymfcirkulation.
Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper
som modell och kan därför överföra positiv sensorisk information till kroppen. Rehabtejpning påverkar aktiveringen av
det neurologiska systemet, kroppens informationsprocessor
och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi
att ge full rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system
att läka biomekaniskt.
•
•
•
•
•

Latexfri, elastisk och luftgenomsläppande material
Anpassar sig upp till 130-140% av orginallängden
Tål dusch samt bad
Stannar på huden i 1-2 veckor
4 färg

Art.nr.
ST1001
ST1002
ST1003
ST1004

pris exkl. moms
beige
låda 630,00
blå
låda 630,00
pink
låda 630,00
svart
låda 630,00

Säljs i låda av 6 st.
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Nu i 10% rabatt!

Längd 5 m, bredd 5 cm

g

Rörelse för varje dag!
- IcePower Plus
IcePower Plus kylande gel innehåller
MSM vilken förstärker effekten.
IcePower Plus passar utmärkt för inflammatoriska smärtor vid rörelseorgan samt långvariga smärtor.

Vad är MSM?
MSM (metylsulfonylmetan) är en småmolekylär svavelförening som
finns naturligt i vissa livsmedel, bl.a. kaffe, te och grönsaker samt i
människoorganismens olika proteiner. Svavel är ett livsviktigt mineralämne för människan och det finns en hel rad av svavelföreningar
i våra celler. Normalt utgör olika mineralämnen cirka 4 % av människans vikt. Svavel ingår som byggnadsmaterial för olika proteiner,
bl.a. i kreatin, också innehåller flera enzymer svavel. MSM tros
förekomma även i muskler samt i leder och hud. bindvävnader. Svavelföreningar som finns i MSM är lättillgängliga för organismer. Svavelhalten i leder minskar på grund av inflammationer.
•
•
•
•
•

MSM hjälper att bekämpa inflammationer, forcerar musklers återhämtning efter belastning och förebygger smärta i muskler.
Någon allergiframkallande påverkan är inte känd för MSM.
Svavlet är livsviktigt för kollagensyntes. Kollagen är huvudingrediens för benstomme och fibrill – vävnaden som förbinder ryggkotorna.
Svavlet spelar en viktig roll i vävnaders andningsprocess, där
syre och övriga ämnen används för att bygga upp celler och
frigöra energi.
MSM har under lång tid använts för behandling av ledbesvär som
artros, ledinflammationer och senskideinflammationer.

www.icepower.net

Gruppträning

ert!

Vid köp av större antal begär off

Reebok Step
• Hållbar och halkfri step bräda
• 3 olika höjder, enkelt att justera
• 90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Art.nr.
RE10150

pris exkl. moms
NU! 850,00

Fysioline fitnessmattor
• Mjukt, halkfritt och hållbart
material (vinyl)
• Lätt att rengöra
• Innehåller inte ftalater eller
triklosan
• Sanitized® -yta
Comfort

Yoga

Sport

Art.nr.
56010
56009
56011
56012
56013
56014
56015
56016

Fysioline Sport Short
Fysioline Sport
Fysioline Sport Long
Fysioline Comfort
Fysioline Comfort Long
Fysioline Elite
Fysioline Premium
Fysioline Yoga

Kan hängas upp behändigt. Ställningen har
rum för ca. 8-12 mattor beroende på tjocklek av mattorna. Obs! Fysioline Sport och
Comfort mattorna har alla färdiga hål för
enkelt hängas upp.

100 x60 x1 cm
140 x60 x1 cm
180 x60 x1 cm
140 x60 x1,5 cm
180 x60 x1,5 cm
185 x70 x1,5 cm
180 x100 x1,5 cm
185 x70 x0,6 cm

Original Don
Oliver!

grå
grå
grå
oceanblue
oceanblue
oceanblue
oceanblue
svart

pris exkl. moms
248,00
298,00
398,00
498,00
685,00
765,00
1175,00
415,00

Fysioline PUMP set
Set innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1,0 kg, 2,5 kg och 5,0 kg
Art.nr.
13332

pris exkl. moms
10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

825,00 kr/st
760,00 kr/st
705,00 kr/st
670,00 kr/st

Bosu Balance Trainer
Mångsidig, luftfylld träningsmedel för aerobisk, muskelstyrkan och bålstabiliserande/
core träning.
Art.nr.
BOSU

pris exkl. moms
1.480,00

Bosu ställning
Art.nr.
BOSUTELINE

pris exkl. moms
2.890,00

Bosu utbildningsportfölj
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Art.nr.
BOSUDVD

pris exkl. moms
1.780,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Thera-Band Body Trainer - Tubing med handgrep
Art.nr.
21232
21242
21252
21262

1,4 m röd
1,4 m grön
1,4 m blå
1,4 m svart

pris exkl. moms
135,00
135,00
135,00
135,00

Thera-Band Tubing 30,48 m
Art.nr.
11324
11325
11326
11327
11328
11329

gul
röd
grön
blå
svart
silver

pris exkl. moms
427,00
519,00
592,00
670,00
728,00
970,00

Thera-Band Hand Exerciser
Art.nr.
11339
11340
11341
11342

gul
röd.
grön
blå

pris exkl. moms
105,00
105,00
105,00
105,00

Thera-Band träningsband rulle
Art.nr.
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11316
11317
11318
11319
11320

5,5 m gul
5,5 m röd
5,5 m grön
5,5 m blå
5,5 m svart
5,5 m grå
45,72 m gul
45,72 m röd
45,72 m grön
45,72 m blå
45,72 m svart

pris exkl. moms
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00
250,00
895,00
925,00
1.050,00
1100,0
1.295,00

inst 3 st
10 % rabatt vid köp av m
ervara
Jumborulle alt tubing met

Wrange kettlebell
Gummibotten - snäll mot golvet och slamrar inte. Blankt handtag, kula med neoprenklädsel.

Art.nr.
WR3019
WR3023
WR3024
WR3025
WR3026
WR3027
3022

4 kg
8 kg
12 kg
16 kg
24 kg
32 kg
kettlebellställ

pris exkl. moms
st. 185,00
st. 290,00
st. 390,00
st. 490,00
st. 745,00
st. 820,00
st. 3.290,00

Ett smidigt ställ:
Bredd 61 cm x höjd 86 cm x djup 74 cm
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Saehan hydraulisk
handdynamometer

Försäljningsinformation
Välkommen som kund hos Fysioline AB. För
mer detaljerad information avseende bl.a.
garanti, service och ev. reklamation vänligen
kontakta oss.

Mäter handstyrkan. 5-steg grepp. Mätnings
resultat stannar innan man reset resultaten.
Skalan till 90 kg. Innehåller en plastik portfölj
som bär slag. Kalibrering rekommenderas
varje 1-2 år.

Priserna gäller exkl. moms. och frakt.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Leasing förmånlig sådan från 5000 kr.

Art.nr.
SH5001

pris exkl. moms

Leasingexempel är räknade på 0% kontant, 60
månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (425 kr), ev. försäkring samt aviavgift
(40 kr) tillkommer.

NU  2.800,00

OMRON bf306 kroppsfettmätare
• Mäter procentsatsen och den totala
fettmassan som finns i kroppen enligt
BIA metoden
• Minne för 9 personers individuella data
• Mättid 7 sekunder
• Bärbar, inklusive batterier och manual
• 3 års garanti
• Kliniskt godkänd – MDD klass 2

Tack för din order.

Art.nr.

pris exkl. moms

12176

NU 1.100,00

Mobile Ultrasound
•
•
•
•
•
•

1 och 3 Hz
5 cm2 huvud som standard
Kliniska protokoll
Minnesplatser för egna behandlingar
Förvärmning av huvud
Lätt (2,3kg) och liten (33 x 29 x 16,3 cm)

Art.nr.

pris exkl. moms

2776

13.500,-

Fysioline Digi TENS

FYSIOLINE SWEDEN AB

Tel. 08-760 6100
Fax 08-760 6110
www.fysioline.se
info@fysioline.se

Kontakter

Mia Seldée
Tel. 08 - 760 61 00
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se
Vi finns nu på denna adress:
Förrådsvägen 18
14146 HUDDINGE

• Batteri 9 V
• Förvaring/skyddsväska
• Fysioline elektroder 4 st
Art.nr.

pris exkl. moms

10905

790,-

Fysioline tens elektroder
Art.nr.
10903

pris exkl. moms
45 mm, 4 st/fp

55,-

www.fysioline.se

