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Enkel behandling med
Chattanooga Ultraljud
Monark 928 ProVo2
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Bild: TOGU

Nyhet: Hudvänligt
Fysioline Massage Lotion
• Priserna gäller t.o.m. 15.02.2008
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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Besök gärna våra nya ONLINE-sidor!
Nu har vi också WEBSHOP:
• Du kan beställa 24 timmar / dag
• Hämta produkt information
• Dra nytta av kampanjpriser

Sture rekommenderar IcePower för
idrottare
Sture Kautto från Köping jobbar till vardags på Volvo fabriken
i Köping, på sin fritid är han aktiv som tränare av friidrottare.
Sture kom i kontakt med IcePower genom idrotten där snabb
rehabilitering och smärtlindring alltid är aktuellt.
Han är idag en aktiv återförsäljare och själv användare av
IcePower kylterapi. Sture har genom åren arbetat fram några unika användningsmetoder för att snabbt begränsa skadeområdet och lindra smärta med IcePower då skadan är
framme för hans duktiga idrottare.

Pojkarna på bild heter, Martin
Bergkvist, Emil Bergkvist, Daniel
Pelvén, Fredrik Stenfors.

Art.nr.		
150_150
kylande gel 150ml
165_350
kyl/värmepackning

pris exkl. moms
10 st
550,00
12 st
564,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Rehabilitering och motion

effektiv vattengympa

Thera-Band flytstång
Art.nr.
40090		

4

pris exkl. moms
NU! 210,00

Thera-Band Aquafins
benträning

Thera-Band aquabälte

Art.nr.
40048			

Art.nr.
40150			

pris exkl. moms
350,00

•

För vattenjoggning samt -gympa
och -terapi

Thera-Band Kick Roller

Thera-Band vattenhandlar Vattenhandskar

Art.nr.
40100			

Art.nr.
11081
11082
11083

pris exkl. moms
NU! 210,00

Röd par		
Grön par		
Blå par		

pris exkl. moms
270,00
310,00
339,00

Art.nr.
SPRINT		

par

pris exkl. moms
NU! 490,00

pris exkl. moms
215,00

Sittkomfort med
Ergo sadelstolar
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.

Mastercare hälsobänk
för din ryggs välmående

Mastercare hälsobänk effekt baserar sig på naturlig sträckning av ryggraden. Denna lätt använda bänk avlastar ryggraden och leder redan vid optimala 15 graders vinkel; trycket
på leder minskar, musklerna slappnar av och blodcirkulationen förbättras.
Mastercare används vid:
• terapi
• egenvård
• återhämtning under arbetsdag
• avslappning efter träningen på gym

Matercare hjälper vid:

Fördelar
• Förbättrar ryggradens position och minskar belastning på ryggen, lättar därmed på smärttillstånd i rygg och skuldror.
• Sittställningen aktiverar och stärker den hållning.
• Blodcirkulationen i benen förbättras vid den högre
sittställningen.
• Smidig design samt lättrullande hjul underlättar arbetsställningar med stor belastning, när man kan röra sig även på mindre
ytor.
• Vinkelbar och roterande satsdel ger möjligheten att hålla en
bra arbetsställning även om man måste sträcka ut eller vrida
sig.

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

Mastercare A3 Exclusive
Professional modell med ansiktshål
• med nack- och ländryggkudde

Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
2890,00
114211 A / N professional med ryggstöd
3890,00

Art.nr.
MCCN_A3

pris exkl. moms
9500,00
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Moving Rehabilitation Forward TM

Chattanooga Ultraljud

Behandla var och när som helst
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
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Nu Ultraljudsgel
på köpet!
(värde 365.00 Kr)
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10.990,-

MOBILE BÄRVÄSKA
• Vadderad
• Fack för olika tillbehör
• 40 x 45 x 12 cm

Fysioline TENS
– läkemedelsfri
smärtbehandling
TENS är ett tryggt sätt att lindra smärta vid stöd- och
rörelseorganen. En liten apparat som är lätt och smidig att bära med sig. Den är lätt att använda och flera
inställningsval som garanterar en mångsidig användning för professionella samt deras kunder/patienter.

FYSIOLINE TENS BURST
• Batteri 9 V
• Förvaring/skyddsväska
• Fysioline elektroder 4 st

Art.nr.

pris exkl. moms

10900

750,-

FYSIOLINE DIGI TENS
• Batteri 9 V
• Förvaring/skyddsväska
• Fysioline elektroder 4 st

Art.nr.

pris exkl. moms

10950

790,-

FYSIOLINE TENS ELEKTRODER
• Ø 45 mm
• 4 st/ fp
Art.nr.

pris exkl. moms

10903

75,-

Vid köp av minst
10 förpackningar
65 ,– /fp

Skyddsväska

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Monark 928E ProVO2
Den nya generations testcykel enklare än så här blir det inte!

928 E är en ny ergometercykel speciellt utvecklad
för Åstrands konditionstest.
Det låga insteget gör att det är lätt
att ta sig av och på cykeln.
Mätaren är av ny modell som är
vändbar så testledaren kan ha full
kontroll. Metronom på displayen är
väl synlig för testpersonen.
Testresultatet beräknas direkt i
mätaren och presenteras i l/min och
ml/kg/min. Den traditionella kp-skalan är omgjort till watt, eftersom
testpersonen skall hålla 60 rpm.

NU
17.200 Kr

pris exkl moms och frakt

FAKTA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ELEKTRONISK MÄTARE

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

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.

Pedalvarv per minut (RPM).
Hjärtfrekvens slag per minut (HR).
Tid i minuter och sekunder (TIME).
Arbetsbelastning i watt (WATT).
Max syreupptag i l/min och ml/kg/min.
INGÅR
Pulsbälte, PC-program.

8

Gruppträning
REEBOK STEP
• Hållbar och halkfri step board
• 3 olika höjder, enkelt att justera
• 90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Fysioline PUMP set
Art.nr.
RE10150

pris exkl. moms
790,00

Sett 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

695,00 kr/st
580,00 kr/st
555,00 kr/st
545,00 kr/st

ED
NU M DHAN !
P
GREP

Fysioline Fitnessmatta
•
•
•
•

Mjukt och hållbart material
Halkfri
Storlek: 1400 x 600 x 10 mm
Färg grå

Art.nr.
56009

Vid köp av större
antal begär offert!

pris exkl. moms
330,00

Reebok Hantelställ (30 par)
• Enkla att förvara!
• 30 par, försett med lås och transporthjul.

Art.nr.
13385

pris exkl. moms
1932,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Fysioline
Massage Lotion
Fysioline Massage Lotion är tillverkad av en ny generations
naturliga råämnen (PEG-fri). Massage Lotionen är mycket
hudvänlig för kunden samt för massören.
• Bra massagekontakt
• Dryg i bruk
• Neutral, utan konserveringsmedel, oparfymerad
• Innehåller E-vitamin
• Lätt att rengöra – lämnar huden fetfri
1000 ml förpackning

PEG-fri!

120,– /st vid köp av 6 st
erbjudande -10%

Art.nr.
114_001		

öpp

e

24h t

Besök vår hemsida!
•
•
•

pris exkl. moms
á 120,00

Beställa förbrukningsartiklar från
vår webshop

Beställa när du hinner och har tid – Webshopen är öppen dygnet runt
Speciella priser och kampanjer
Produktinformation

Lätt att använda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sök efter produkten.
Välj produkten till shoppingkorgen – priset och antalet syns hela tiden till höger.
Med ”Beställa” -tryckknappen kan du beställa.
Du kan fylla i dina kontaktuppgifter om du inte är registrerad och loggad in.
Bekräfta uppgifterna.
Beställningen har utförts och du får ett meddelande när beställningen har registrerats.

Välj www.fysioline.se och ta del av våra olika kampanjer!
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Fysioline
behandlingsbänkerbjudande!
450E, 7-delad elektrisk bänk
med centrallåsta transporthjul
Nu 12 950 ,–

6-delad elektrisk bänk utan hjul
Nu 9 950 ,–

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Fråga gärna mer från oss!
08 760 6100
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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.
Priserna gäller exkl. moms. och frakt.

Thera-Band FlexBar
• Material elastisk naturgummi
• Träningsprogram medföljer
• 3 olika svårighetsgrader; röd, grön
och blå

Mångsidig bruk

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.

• För hand- och överkroppsövningar
• Inriktad övning på en viss muskelgrupp
ger möjlighet för t ex. övningar som
stabiliserar skulderblads muskulatur
• Underhållning av ledmobilitet
• Utmärkt hjälpmedel för att återställa
balans i muskler
• Passar för en del balansövningar

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

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

Art.nr.		
26100 röd
26101 grön
26102 blå

pris exkl. moms
110,00
130,00
150,00

Vi finns nu på denna adress:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA

pris exkl. moms
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00
250,00
800,00
900,00
955,00
1025,0
1130,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

www.fysioline.se

