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Fysioline Swedens kundmagasin

IcePower nyhet med MSM
Panasonic massagefåtölj
Grupptränings utrustning
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Mångsidig träning med Thera-Band

• Priserna gäller t.o.m. 28.02.2007
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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Passiv och aktiv träning
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Thera-Band
i vatten och land		
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Bild: Camilla Bäckström

Fysioline sponsrade och deltog stolt som Friskis&Svettis leverantör då deras
årliga inspirationkonvent genomfördes den 25–26 november 2006.
Där framfördes bl a deras första egenproducerade Bosu-pass m.m. Så nu kan
du träna Bosu på ännu fler anläggningar, kontakta gärna din lokala förening
om du är intresserad av att testa själv.

BOSU utbildning
13 januari genomför Gymnastikförbundet årets första BOSU-utbildning i
Tranås. Vi önskar Tranås GS lycka till!
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RÖRELSE VARJE DAG!
NYHET!

www.icepower.net

IcePower Plus
Gel innehåller MSM som förstärker
effekten av kylgelen.

Vad är MSM?
MSM (metylsulfonylmetan) är en liten
molekyl svavel som finns i människans
kropp. Svavel är en av de nöjdvändiga
mineralämnen för människor. I MSM är
svavel i en form som man lätt kan tillgodogöra sig. Vid inflammation sjunker
svavelhalten i vävnaderna.
•
•
•

MSM hjälper att avföra
inflammation
Svavel är nöjdvändiga för
kollagensyntesis
Svavel har en viktig roll vid
vävnadrespiration

IcePower Plus passar utmärkt för
inflammatoriska smärtor vid rörelseorgan samt långvarig smärta.
NU Introduktionspris:
Art.nr.		
IPPLUS 200 ml

pris exkl. moms
6 st 390,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Genast färdig för behandling!
Behandlingsbänkpaket EASY
Nu är det ännu
smidigare och
lättare att köpa
våra behandlingsbänkar!
Paketet innehåller det nödvändiga för att starta igång
din behandling. Bänken är
komplett för dig att sätta
igång. Du behöver endast
boka in dina kunder.
EASY innehåller:
40000 Behandlingsbänk ram (inkl. motor + en pedal)
40025 Delad huvuddel
40010 Armstöd par
40015 Sidoklaffor par
41400 Apollo konstläder överdrag
40040 Pappersrullehållare
41600 Ankelstödskudde
10160 Massageolja: granat 1 l
10100 Massageolja: apelsin 1 l
10151 Fysioline Massagecreame 800 g
10610 Saga clinicroll; skyddpapper för bänk 1 rulle
10721 Skyddpapper för huvuddyna med uttag för andningshål 500 st
10202 Desiplint: desinfektionsmedel för bänk 500 ml
10220 DesiPower IHO desinfektionsmedel för hud 500 ml

Pris exkl. moms.		

12.500,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Nu följande produkter på köp!
IcePower Plus tub (200 ml) och
Desipower KÄSIDESI för händer (100 ml)
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Underlätta din dag

Fysioline bärbara behandlingsbänk
Storlek
• Längd 193 cm
• Bredd 50 cm
Höjdomfång
• 60 – 65 – 70 – 75 cm
Standardfärg
• Stomme silvergrå
• Överdrag blå
Bärväska
• Tyget är vattenavstötande
• Justerbar axelrem med axelvadd

• Lätt att bära, vikt endast 14 kg
• Stadig konstruktion
• Justerbar huvuddyna och armstöd
• Justerbar i 3 höjder
• Lätt och snabb att sätta ihop
• Ryms på litet utrymme

Art.nr.		
115101			

pris exkl. moms
NU! 3590,00

Fysioline Compact
bärvätska

Art.nr.		
115122			

pris exkl. moms
550,00

Våra hygieniska terapikuddar är gjorda i konstläder. Fråga gärna efter information om vårat övriga kuddsortiment
som finns i en mängd olika färger!

PSOAS-kudde

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Art.nr.		
11425			

pris exkl. moms
508,00

Ansikstskudde
Art.nr.		
5366-H			

pris exkl. moms
210,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Moving Rehabilitation Forward TM

Chattanooga Mobile

Behandla var och när som helst
Nya generationens elterapikoncept från världens ledande tillverkare. Chattanooga har kombinerat all elterapiteknologi som behövs i denna apparatserie. Serien
innehåller den utbyggbara Advance Combo samt Mobile-serien: Ultraljud, Combo
(ström och ultraljud) samt Laserapparater.

Mobile Combo

Mobile Ultrasound

Mobile Laser

• IF, HG, Microström, VMS, galvanik och
ultraljud (1 och 3 Hz)
• Minnesplatser för egna behandlingar
• 5 cm2 huvud som standard

• 1 och 3 Hz
• 5 cm2 huvud som standard
• Kliniska protokoll
• Minnesplatser för egna behandlingar
• Förvärmning av huvud

• Kliniska protokoll
• Minnesplatser för egna behandlingar
• Huvud kan väljas från våra stora sortiment (ingår inte till priset)

Art.nr.		

Art.nr.

Art.nr.

2778

pris exkl. moms
17.500,-

2776

pris exkl. moms
10.990,-

2779

pris exkl. moms
13.990,-

Mobile batteri
• Lätt att sätt på och ta bort
• Behandlingstid mer än 3 timmar
• Uppladdningsbart
• Vikt endast 550 g

Mobile bärväska
• Vadderad bärväska
• Fack för olika tillbehör
• 40 x 45 x 12 cm
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Marknadens bästa
massagefåtöljer!
Kraftfull, 2 alternativ 3 dimensionell massage. Förmånliga leasingavtal! Finns med
polett-automat som tillval. Förprogrammerade massageprogram. Snabbval.
Uppvärmda sittsar för maximal komfort.
Vill du veta mer kontakta oss!

Fluid – vattenmotstånd som är behagligt och tyst!
En överkroppscykel engagerar nästan
alla muskler i överkroppen på ett liknande sätt som en cykel gör med benen. Det
gör Fluid UBE till en väldigt bra maskin
för konditionsträning med överkropppen eller som uppvärmning inför t e x
styrketräning. Fluid UBE kan anpassas
till många olika användare. Genom att
vevarmen kan justeras i 360 grader och
att stolen är löstagbar kan UBE användas från såväl sittande i rullstol som stående.

Kampanjpris 17 900,Fluid Rower är en unik roddmaskin som kombinerar känslan av vatten med användarvänlighet och komfort. Tack vare Fluid Technology kan användaren med en
enkel manöver justera belastningen i 20 olika nivåer samtidigt som man är aktiv.
Tydlig display som visar kalorier, drag per minut, sträcka och tid. En hög sits som
gör det enkelt att kliva av och på maskinen, sitsen kan även utrustas med ryggstöd
för t ex äldre människor. Inbyggda transporthjul, enkel att flytta undan kan förvaras
stående.

Kampanjpris 12 900,Tillbehör:
Ryggstöd
Pris 800,
Pulsmottagare Pris 500,-

Tekniska specifikationer
Bredd 770 mm. Längd 1950 mm. Höjd 680 mm.
Vikt 70 kg. Max användarvikt 250 kg.

Moms (25 %) och frakt
tillkommer.
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Gruppträning
Bosu Core Board
Art.nr.
RECORE

pris exkl. moms
NU! 1900,00

Power Ball
Art.nr.
11361
11362
11362B
11366

55 cm
65 cm Foam
65 cm
75 cm

pris exkl. moms
190,00
220,00
220,00
270,00

Vid köp av 4 st samma slags
boll får du –15% rabatt!

NY
Fysioline Fitnessmatta
•
•
•
•

Mjuk material
Bra hållbarhet
Halkfri
Storlek: 1400 x 600 x 10 mm

Art.nr.
56009		

pris exkl. moms
NU! 350,00

Bosu Balance Trainer
Art.nr.
BOSU		

Art.nr.
RE10150			

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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pris exkl. moms
NU! 1090,00

pris exkl. moms
850,00

Vid köp av större antal begär offert!

Fysioline och Guldsjö Rehab
i samarbete
Guldsjö Rehabs båda anläggningar är belägna i sköna Åmål. Under januari 2007 flyttas all verksamhet till en nyrenoverad och utökad modern
lokal. Där kommer friskvård, rehabilitering, fitness, massage och företagshälsovård att samlas under ett tak.
De båda ägarna Titti Gullberg och Benthy Sjöberg är fysioterapeuter
med ortopedmedicinsk examen och är specialinriktade på rehabilitering.
Till sin hjälp har de sjukgymnast, massörer samt grupp- och styrketräningsinstruktörer. Sammanlagt 12 anställda. De har en stor marknad
inom företags och privata sektorn och bred utbildningsverksamhet inom
samtliga områden. All verksamhet är kvalitetssäkrad, därför ställer de
höga krav på såväl utrustning som leverantör. Så vi är stolta att kunna
säga att Guldsjö Rehab är en trogen kund hos Fysioline!

Ergo sadelstolar
– Elegant och smidig design
•
•
•
•

Art.nr.
11421 A / N
114211 A / N

Lagerfärg svart
Klädsel: Alcantara (11421A, 114211A) eller
Skinn (11421N, 114211N)
Vinkelbar sittdel
Höjdreglerad med kolv

pris exkl. moms
standard
2890,00
professional med ryggstöd
3890,00
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Tester och hälsoprofilbedömning!
NYHET för 2006 är den användrarvänliga Monark testcykel 928,
som förenklar test utförandet, för dig som är testledare.

Den ultimata cykeln för Arbetsprov/EKG, Hälsoprofilbedömning,
konditionstester samt för forskning/studier - Monark 839 E!
Goda alternativ för detta är Monark 828 E samt Monark 874 E.
Kontakta oss för närmare beskrivning och detaljer på respektive
cykel!

Rehabilitering handikappade
Rehabilitering för handikappade,
där du även har möjlighet att träna tufft! Monark 881 E, Monark
891 E samt Monark Recumbent/
Cardio Comfort 837 E!

Uppvärmning och träning
Ring oss för mera
information!
08-760 6100
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För uppvärmning och träning har
du den stabila och detaljerade 827
E, den spinning inspirerade 736 är
ett snyggt alternativ här! Andra
utmärkta cyklar från Monark för
detta syfte är 915 E samt 808!

Thera Fit Plus
träningsapparat
Thera Fit plus är designad för rehabilitering av
MS-, Parkinson-, altzheimer-, post-operativ-,
store- och dialyspatienter samt äldre personer.
Smidigt träningsapparat för passiv, assisterad
och aktiv träning, passar både för hemmabruk
och för professionellt användande. Levereras
med både fotpedaler och handtag som standardutrustning.

• Ben och armtränare
• Justerbar rotationshastighet och variabelt motstånd
• Växling av rotationsriktning
• Visning av varv och tid
• Lätt att flytta
• Stabil konstruktion, 12 kg

Extra utrustning:

• Thera handledstöd med kardborreband
• Thera Peroneusstöd
• Thera Ergo bord för träningsapparat med hjul 		
och höjdjustering

Thera Fit Plus
Art.nr.

pris moms 0%

13422

12.900,-

Peroneusstöd
Art.nr.
02007		

pris moms 0%
par

1.790,-

Handledsstöd
Art.nr.
13417		

pris moms 0%
par

2.990,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Försäljningsinformation
Välkommen som kund hos Fysioline
AB. För mer detaljerad information
avseende bl.a. garanti, service och ev.
reklamation vänligen kontakta oss.

Thera-Band
aquabälte

Priserna gäller exkl. moms. och frakt.

• För vattenjoggning samt -gympa
Art.nr.
40150			

pris exkl. moms
490,00

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Leasing förmånlig sådan från 5000 kr.
Leasingexempel är räknade på 0%
kontant, 60 månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (425 kr),
ev. försäkring samt aviavgift (40 kr)
tillkommer.
Tack för din order.

Thera-Band
handtränare
• För handterapi
• Kan även användas kallt eller varmt

Art.nr.		
11339 gul
11340 röd
11341 grön
11342 blå		

pris exkl. moms
98,00
98,00
98,00
98,00

FYSIOLINE SWEDEN AB

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

Vid köp av minst 6 st får du
–10% rabatt!

Kontakter

Mia Seldée
Tel. 08 - 555 36 134
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se

Thera-Band
Bodytrainer
Art.nr.		
21232 röd
21242 grön
21252 blå
21262 svart		

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

Vid köp av minst 5 st får du
–10% rabatt!

Vi finns nu på denna adress:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA

Kom gärna och
hälsa på oss!

Kom ihåg att Thera-Band finns även i stora
rullar som metervara!
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

www.fysioline.se

