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Simmaren Hanna-Maria Seppälä fick
Fysioline Compact bärbara bänk
s. 8
IcePower Plus med MSM

s. 3

Effekt med rolig balans och gruppträning
Sittkomfort med Ergo sadelstolar
• Priserna gäller t.o.m. 30.11.2007
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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IcePower Plus
Nu också i 100 ml tub
Gruppträning och balans
Skaffa bättre balans!

3
4–5

Monark 927 E träningscykel

6

Rehabilitera med Thera-Band
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Simmaren Hanna-Maria Seppälä
förenar studier och träning
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Chattanooga Mobile
elterapikoncept
Förbrukningsartiklar i Online

Fysioline vid Sjukgymnastdagar
Vi gratulerar alla vinnare! Tack för alla som deltog i vår tävling!
Bästa resultat:
1 ) 45 poäng – Sara Broby, Segeltorp
2 ) 34 poäng – Katja Kallio, Södertälje
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I lotteriet vann:
Ulla Ericsson, Alingsås,
Ursula Håkansson, Gävle och
Eva Lindström, Sollentuna.
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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

IcePower PLUS
Populära IcePower PLUS finns nu också i 100 ml tub!
IcePower kylande gel med MSM
• Gelen innehåller MSM som förstärker
effekten av den kylande gelen.
• IcePower PLUS passar utmärkt för
inflammatoriska smärtor vid
rörelseorgan samt långvarig smärta
• Förpackning 200 och nu också 100 ml

Art.nr.		
150_200
200 ml
150_100
100 ml

pris exkl. moms
1 st
65,00
1 st
44,00

Priser gäller vid köp av minst 10 st.
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

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.

• 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.

• MSM hjälper att bekämpa inflammationer, forcerar musklers återhämtning efter belastning och förebygger smärta i muskler.
• Någon allergiframkallande påverkan är inte känd för MSM.
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Gruppträning
Fysioline PUMP set
Sett innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1,0 kg, 2,5 kg och 5,0 kg

REEBOK DECK
•
•
•
•
•
•

Mångsidig, halkfri träningsbänk
Reglerbart ryggstöd
2-nivå höjdreglering
Box för hantlar och gummiband
Platser för gummiband
Vikt 11,5 kg

Art.nr.		
13332

För en mångsidig
Deck-träning:
• Gummiband (Thera-Band Tubing)
• Hantlar

Fitness Power Ball
Säkra bobathboll med garanterad säkerhet
upp till 150 kg. Tillverkade med ABS – Anti
Burst System. Tillverkade i ett högelastiskt
plastmaterial samt försedda med en ventil.
Plansch med övningstips ingår. Färg kan
variera på olika leveranser.
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

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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695,00 kr/st
580,00 kr/st
555,00 kr/st
545,00 kr/st
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Art.nr.
DECK

pris exkl. moms

10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

pris exkl. moms
1790,00

Vid köp av större antal
begär offert!

Skaffa

bättre balans!

Aero-Step balansdyna
Består av två luftkuddar som förenats med
en stabil platta. Försedd med stimulinabbar
på ytan.
Art.nr.

pris exkl. moms

400429

46 x 32 x 6 cm

403,00

400510

XL 51 x 37 cm

704,00

Reebok Core Board
Mångsidig balanstränare för fitness, rehabilitering samt hem. Platser för gummiband.
3-dimensional rörelse.
Art.nr.
RECORE

pris exkl. moms
NU! 1750,00

Dyn-Air balansdyna
Mångsidig balansdyna som används för såväl stabilitets-, sitt-stå-koordinationsövningar
m.m. Den runda dynan fylls med luft till rätt.
Diameter 35 cm. Tjocklek ca. 5 cm. Färger
varierar.
Art.nr.

pris exkl. moms

11394

NU! 259,00

Balansplattan ROCK
• högklassigt material
• diameter 40 cm
• grundövningar kommer med
Art.nr.

pris exkl. moms

11404

214,00

Thera-Band
stabilitetstränare
Oval balansdyna med räfflad yta. Finns i 2 olika svårighetsgrader. Användas separat eller
ovanpå varandra för att försvåra träningen.
Utmärkt för stabilitets-, balans- och koordinationsträning. Träningsprogram medföljer.
• Soft foam-material
• Utmärk t.ex. för träning av ankelstabilitet
eller med äldre människor eller barn
Art.nr.

Bosu Balance Trainer
Art.nr.
BOSU		

pris exkl. moms
NU! 1090,00

pris exkl. moms

11431

blå - svårt

NU! 289,00

114311

grön - lätt

NU! 289,00
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Monark 927 E träningscykel
– Bra val för uppvärmning och rehabilitering
NYHET!
En användarvänlig tränings- och rehabcykel
som är anpassad efter dagens krav. Lågt insteg
och snabbkopplingar för sadel och styre gör cykeln enkel och snabb att ställa in.
Belastningsskala och display med symboler och
timer förenklar din träning.

INTRODUKTIONSPRIS:

8.270 Kr,

(moms. 0%). Gäller t.o.m. 7.12.07

FAKTA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ELEKTRONISK MÄTARE

Tungt välbalanserat svänghjul.
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 56 kg.
Max användarvikt 250 kg.

Hastighet (km/h).
Sträcka (km).
Tid (min).
Puls.

INGÅR
Pulsbälte, PC-program.
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TILLBEHÖR
Pulsbälte.

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

Mångsidig bruk
• För hand- och överkropps övningar
• Inriktad övning på ett visst muskelgrupp
gör det möjligt t.ex. övningar för att
stabilisera skulderblads muskler

Thera-Band Soft weight
•
•
•
•
•

Unik, mjuk viktboll för mångsidig övning
Lätt att få en god grepp
Utmärkt t.ex. för senior- eller barngrupper
Vikt 1 kg, diameter 10 cm
Kommer med övningsprogramm

• Underhållning av ledmobilitet
• Utmärkt hjälpmedel för att återställa
balans i muskler
• Passar för en del av balansövning

Thera-Band Träningsband rulle
Art.nr.		
11300
5,5 m gul
11301
5,5 m röd
11302
5,5 m grön
11303
5,5 m blå
11304
5,5 m svart
11305
5,5 m grå
11316
45,72 m gul
11317
45,72 m röd
11318
45,72 m grön
11319
45,72 m blå
11320
45,72 m svart

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

Art.nr.		
26100 röd
26101 grön
26102 blå

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

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

pris exkl. moms
NU 156,00
NU 156,00
NU 156,00
NU 156,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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FYSIOLINE COMPACT
– en bärbar behandlinsbänk

• Lätt att bära, vikt endast 14 kg
• Ryms på litet utrymme
• Stadig konstruktion
• Enkel att sätta ihop
• 3-grad höjd reglering, 60 – 75 cm
• Justerbar huvuddyna och armstöd
• Ankelkudde
• Stomme: aluminium, silvergrå
• Klädsel: blå konstläder
Art.nr.
115101		

pris exkl. moms
3590,00

Simmaren Hanna-Maria Seppälä förbindade sjukgymnaststudier och träning
2003 års frisims världsmästarinnan
Hanna-Maria Seppälä är nu på sitt
tredje år i sina studier till sjukgymnast i svenskspråkiga högskolan Arcada i Helsingfors.
– Jag trivs mycket bra. Än så länge har studierna
genomförts på traditionellt sätt men under
närmaste framtiden blir det mer anpassning i
studier och träning, när Hanna-Maria tränar
för OS i Peking. Hon har nio simträningspass
och 5-6 av andra träningspass under veckan.
Därtill kommer det också tävlingsresor.
– Mina lärare har en bra attitud, även om min
simkarriär orsakar frånvaro, berättar HannaMaria. Hon uppskattar att tre och halv års
studier kommer att ta henne fyra år.
– Efter en teoribetonad början har studierna
nu övergått till att bli mer praktiska. HannaMaria upplevt studierna mycket intressanta.
– När jag började studera till sjukgymnast,
hade jag ingen aning om att branschen är
8

så omfattande och att sjukgymnaster kan
arbeta med så många olika uppgifter. Min
eget intresse är OMT, även om det kommer
att kräva mer fortbildning. Jag ska utnyttja min
idrottsbakgrund samt erfarenheter från mitt
arbete som sjukgymnast. Jag tror att idrott
och sjukgymnastik stöder varandra, menar
Hanna-Maria.

med ett bra hjälpmedel istället för att jobba
på sängen, där min egen rygg blir felbelastad,
berättar Hanna-Maria leende. – Självklart ska
jag också ta bänken med till tävlingar samt
träningsresor, förklarar hon. Hanna-Maria
själv får behandlingar av OMT-sjukgymnast
två gånger i månad.

Hanna-Maria känner väl
Fysioline Compact bärtill Fysiolines produkter
bara behandlingsbänk för
Vid träning använder Hanna-Maria Thera-Band
stöd vid studier
gummiband t.ex. vid daglig axelträning, som
Hanna-Maria hämtade en Fysioline Compact
bärbara behandlingsbänk från Fysioline för
att hjälpa henne i hennes studier. Hon ska
utnyttja den nya behandlingbänken för att
öva upp känslan genom att ge behandlingar.
Hon ska massera familjen, vänner samt idrottskamrater. – Nu kan jag ge fler behandlingar

är del av hennes träningsgrupps program. Hon
gillar speciellt tubing, då den lämpar sig bättre
i poolen än det traditionella breda Thera-Band.
Hon använder även Fysiolines medicinboll.
Hanna-Maria känner till IcePower väldigt bra
– utöver kylande gel använder hon också
IcePower Hot vid sin muskelvård.

Fysioline behandlingsbänkar
Behandlingsbänkpaket EASY
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.		

11.590,00

Fysioline 2000
Bobathplatå
•
•
•
•
•

Fråga gärna mer från oss!
08 760 6100

120 x 200 cm
Höjdreglering: 49–100 cm
Centrallåsta hjul, elektrisk
Max vikt: hela 200 kg, en mycket stabil konstruktion
Plats för patientlyft

Art.nr.
11570		

pris exkl. moms
15.500,00

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

•
•
•
•
•

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

Art.nr.		

Art.nr.

2778

pris exkl. moms
17.500,-

1 och 3 Hz
5 cm2 huvud som standard
Kliniska protokoll
Minnesplatser för egna behandlingar
Förvärmning av huvud
pris exkl. moms

2776

10.990,-

Art.nr.

pris exkl. moms

2779
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

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
10

13.490,-

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

Mastercare hälsobänk

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

för 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

PRO-TDUK T!
NYHE

Matercare hjälper vid:
• Ledinflammation och stelhet
• Problem vid vrist-knä-höft sektion
• Nervrotkläm
• Nackvärk
• Stelhet vid skulder
• Ischias
• Landrygg smärta
• Trygg vid bäcken
• Muskelspasm

Mastercare A3 Exclusive
Professional model med ansiktshåll

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.

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

• med nack- och landryggkudde
Art.nr.
MCCN_A3

pris exkl. moms
9500,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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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.

Besök vår hemsida!
• Beställa när du hinner och har tid
– Webshopen är öppen dygnet runt
• Speciella priser och kampanjer
• Produktinformation

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.

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.

FYSIOLINE SWEDEN AB

Välj www.fysioline.se
och ta del av våra olika kampanjer!

Förbrukningsartiklar
Fysioline massageoljor 5l
NU – 8%

+ pump på köp (värde 107 Kr)

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:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA

Priserna gäller t.o.m. 30.11.07
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Kom ihåg att kolla våra julklappsideer
på Online!
www.fysioline.se

