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Fysioline Swedens kundmagasin

Nya Fysioline behandlingsbänkar!
Thera Fit Plus och Thera Vital

Bild: Medica-Medizin

Nyhet: Body Solid

• Priserna gäller t.o.m. 31.05.2008
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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AKTUELLT!
Mässor och Konvent
I DETTA NUMMER
IcePower för alla behov!
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Förbrukningsartiklar:
Fysioline Massage Lotion
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Nya Fysioline behandlingsbänkar
– nu ännu stabilare!
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Thera Trainers:
Thera Fit Plus och Thera Vital

31 MAJ

STOCKHOLM MARATHON

23 AUGUSTI

KORPEN / GYMNASTIKFÖRBUNDETS
SOMMARKONVENT Eriksdalshallen, Stockholm

29 AUGUSTI

TJEJMILEN

9–11 SEPTEMBER

ETT BRA LIV

Stockholm
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NU PÅ WEBSHOP:

PRODUKT NYHET!
Body Solid G6B
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Dyn-Air balansdyna
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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! 190,00

Normal pris 298,00
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Balansplattan ROCK
• högklassigt material
• diameter 40 cm
• grundövningar kommer med
Art.nr.

pris exkl. moms

11404

170,00

Normal pris 220,00
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Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm

• Du kan beställa 24 timmar / dag
• Hämta produkt information
• Dra nytta av kampanjpriser

Monark 927E
-träningscykel

Gruppträning

Stockholm

IcePower
för alla behov!
IcePower Kylande gel

IcePower Roll

• IcePower kylgel ger snabbt en behaglig kylande
effekt i hud och muskulatur utan att kladda.
• Lindrar smärta, minskar svullnader och har lugnande
effekt på inflammationer.
• Naturlig smärtlindrare utan läkemedel, aktiva
ämnena: ethanol och menthol
• IcePower kylgel är lätt att använda och ger snabb
effekt
• Kan även användas av barn och gravida kvinnor
• IcePower har en bevisad vetenskaplig effekt.
• 75, 150, och 400 ml förpackningar

•
•
•
•

IcePower Sport Spray

IcePower PLUS kylande gel

• IcePower Sport Spray är en effektiv kylgelspray
med lång effekt.
• En unik kylbehandlings produkt som är lätt att
använda, en kombination av kylspray och lång
effekt
av kylande gel förenas.
• Förpackning 125 ml

• IcePower kylande gel med MSM
• Gel innehåller MSM som förstärker
effekten av den kylande gelen.
• IcePower PLUS passar utmärkt för
inflammatoriska smärtor vid
rörelseorgan samt långvarig smärta
• Förpackning 100 och 200 ml

IcePower Kyl/värmekompress

IcePower Snabbkyl

• IcePower Kyl/värmekompress kan kylas i kyl eller i frys.
Gelen är mjuk och smidig ända ner till minus 27 grader.
• IcePower Kyl/värmekompress kan värms i vattenbad eller i
ett kärl fyllt med vatten i mikrovågsugn. Använd aldrig
varma terapiprodukter vid infektion.
• Följ upp behandling med IcePower kylande gel.
• Förpackning 28 x 14 cm

• Påsarna förvaras i rumstemperatur, den inre vattenpåsen
knäcks och påsen är redo att användas
• Utmärkt att ta med på resor, att förvara i bilen och att
användas vid sportaktiviteter
• Följ upp behandlingen med IcePower Kylande gel.
• Förpackning 24 x 14 cm

Art.nr.		
147_075
kylande gel 75 ml
150_150
kylande gel 150ml
155_400
kylande gel 400 ml
145_085
kylande gel roll 75 ml
167_125
sport spray 		
150_200
kylande gel plus 200 ml
150_100
kylande gel plus 100 ml
165_350
kyl/värmepackning
166_350
snabbkylpås		
167_200
kylspray 200 ml		

pris exkl. moms
20 st
780,00
10 st
550,00
8 st
936,00
20 st
940,00
6 st
318,00
10 st
650,00
10 st
440,00
12 st
564,00
15 st
165,00
12 st
444,00

IcePower kylande gel i Roll
Behändig på jobbet och resan
Lätt att applicera, utan att få gel på händerna
Förpackning 75 ml

IcePower Kylspray
• Kyler och lindrar smärta vid stötar,
sträckningar och vrickningar
• Undvik att använda sprayen direkt på sår,
eksem eller rodnad hud
• Utmärkt vid idrotts-/motionsskador
• Följ upp behandlingen med IcePower
kylpackning eller kylande gel.
• Förpackning 200 ml

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Förbrukningsartiklar
Fysioline Massage Lotion

NY
UKT!
O
PR D

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
• Neutral, utan konserveringsmedel, oparfymerad
• Innehåller E-vitamin
• Lätt att rengöra – lämnar huden fetfri

PEG-fri!

1000 ml förpackning

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

Art.nr.
114_001		

pris exkl. moms
á 120,00

Fysioline massageoljor 5l
Skyddspapper för bänkar
Art.nr.
pris exkl. moms
10610 Katrin Saga, 6 st 		
145/st
10610 Katrin Saga, 12 st		
125/st
10701 Skyddspapper 47 x 47 cm
3 x 1000 st/box		
750,00
10720 Skyddspapper för huvuddyna med uttag
för andningshålet, 500 st/box
385,00

NU - 8% Rabatt!

+ pump på köp (värde 107 Kr)
Priserna gäller t.o.m. 31.5.08
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

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 behandlingsbänkar förnyade!
PRO-seriens bänkar är nu ännu stabilare och mer funktionella
FYSIOLINE KLÄDSEL
•
•
•

Innåtkurvat hörn ger
extra bekvämhet för
kunden.

Bra hållbarhet
Med eller utan kant
Runda kanter med stoppning

FALS
•
•

Extensive justeringmöjlighet
Möjlighet att låsa i mitten när
bendelen är upplyft

SIDOKLAFFOR
•
•

Stadig och självlåsande
Kommer bekvämt nära för att
stötta upp armar och axlar

RAM
•
•
•
Bänken på bilden (PRO 450) har extra utrustning.

Huvuddel, med 2-dränage, som kan vinklas till sittsposition finns som
extrautrustning till alla våra elektriska bänkar.

Ny stabil konstruktion
Höjdjustering mellan 54–85 cm
Extensive höjdjustering
46–96 cm möjligt för PRO model

HJUL
•
•

Centrallåsbara
Med kullagermekanism

Fysioline PRO 450
•
•
•
•

Mekanisk fals
Bredd 55 cm
Sidoklaffar
Armstöd
Art.no. 12316

Fysioline PRO 400
•
•
•

Bredd 55 cm
Sidoklaffar
Armstöd
Art.no. 12314

Bänken på bilden (PRO 400) har extra utrustning
(hjul och pappersrullehållare).

PLACE FREE - Fotbåge för att
höjdjustering av bänk, tillval
för PRO-seriens bänkar.

ERBJUDANDE:

TRANSPORTHJUL PÅ KÖPET!
Ring genast! tel. 08 760 6100
55

Art.nr.

pris exkl. moms

13422

12.100,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

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 LIVE
Thera Live – designad att fylla krav av neurologiska patienter vid terapi samt för hemmabruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passiv, aktiv och assisterad träning
Justering av hastighet samt motstånd
Spastisitetskontrol
Fjärrkontroll med skärm; symmetri visning, tid och hastighet
Transporthjul
Kraftfull och tyst 200W motor
Stabil metallram
Extrautrustning: armtränare
Vikt: 25 kg
Längd: 54 cm
Bredd: 46 cm
Höjd: 46 cm

Enkel fjärrkontroll – enknapps funktion;
START (grön)/ STOP (röd).
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Fråga gärna oss!

Marknadens säkraste och lättast
användbara rörelsetränare
En del av de dagliga rutinerna är
Vital mycket lämplig vid behandling
av:
• Multipel skleros
• Stroke och hemiplegi
• Ryggmärgsskador (paraplegi och
tetraplegi)
• Parkinsons sjukdom
• Muskel sjukdomar
• Skall- och hjärnskador
• Reumatiska sjukdomar
• Hjärt-/kärlsjukdomar
• Postoperativ behandling t ex vid höftbyte

Daglig träning med Thera-vital....
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lätt överskådlig färgskärm:

•

minskar spasticitet
förbättrar styrka och kondition
minskar höger/vänsterdifferensen
aktiverar resterande muskelkraft
minskar cirkulationsrubbningar (kalla
fötter, trombosprofylax mm)
ökar rörligheten (färre kontrakturer,
senförkortningar etc)
förbättrar mag-/tarmfunktion
avlägsnar ödem (vatten i benen)
stärker hjärtat och förbättrar därmed
cirkulationen
reducerar smärtsymptom

Tekniska specifikationer

Alla träningsvärden visas alltid på skärmen.

Ökad motivation med biofeedback i färg.

Nya Funktioner:
THERA-assistans: programvara för
att samla, lagra och analysera träningsinformation. Via usb-porten
på THERA Vitals terminal hämtas
datan via uttaget

• Pulskontroll med öronsensor (bröstsensor
som extra utrustning)
• Motor 200W – mest kraftfull I marknaden och tyst
• Tydlig färgskärm: (120 mm x 90 mm)
• Start/Stop-knappar: grönt/rött
• Röstaktiverat nödstopp
• Verktygslöst snabbkopplingssystem
(plug-in system) för armfixering (extra
utrustning)
• Säkerhetsgodkänd: CE, ISO9001: 2000,
DIN-ISO 13485, EMV

Som tillval finns t ex transporthjul, broms för rullstol och gummitassar för att göra träningen
trygg och stabil.
Träningsstatistik för överkroppsträning

Ny träningsmöjlighet: Isokinetisk träning

Fråga mer från oss!
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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.

PRIS:

8.650 Kr
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(moms. tillkommer).

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.
TILLBEHÖR
Pulsbälte.

Body Solid G6B
Avancerad och mångsidig styrketräningsapparat
Body Solid G6B är packad med övningar. Träna latsdrag, triceps,
biceps, sittande rodd, ab-crunch m.m.
Body Solid G6B har en avancerad teknik. Den patenterade BiAngular funktionen guidar rörelsen i en optimal rörelsebana. Motståndet kommer ifrån två håll – emot kroppen och utåt sidorna. Ett
skönt och naturligt rörelsemönster som dessutom ger 25% högre
muskelstimulering.
•
•
•
•
•
•

incline bröstpress
axelpress
pec-dec funktion
benspark- och bencurl-övningar
sittande rodd
ab-crunch

PRIS:

15.990 Kr

Omonterad. Frakt tillkommer.

Utrymmessnål design. Viktmagasin: 95 kg
Detta medföljer:

•
•
•
•

brett latsdraghandtag
kort rakt draghandtag
fotmanschett
ab/tricepsstrap

Vikt: 270 kg
Mått (längd x bredd x höjd): 215cm x 127cm x 212cm
Med benpress (tillbehör)
215cm x 208cm x 212cm
Mått vid träning:
215cm x 213cm x 212cm
Med benpress
215cm x 243cm x 212cm
Levereras i delar.

Planscher på stretching

– övningar samt på stabilitetsträning av bålmuskulatur
Illustrativa bilder och instruktiv text som beskriver hur stretching och träning
ska bedrivas för att utbytet av rörelseträningen ska bli optimalt.
Stretching-övningar
•
25 av de mest populära övningarna på 4 planscher i A2 format 42x60
cm
•
Stretching med Kvalité, Ger ökad kunskap och förbättrar träningsutbytet
Planscher är tryckta på tålig plast (polypropylen) med hål i hörnen för enkel
uppsättning på vägg. Fyrfärgstryck!
			
priser exkl. moms
4 x Stretching planscher
2340,00 NU! 1900,00
4 x Stretchplansch monterad 			
på 5 mm kapaskiva
2580,00 NU! 2125,00
2 x Bålstabilitets träning
2100,00 NU! 1890,00
2 x Stretchplansch monterad 			
på 5 mm kapaskiva
2340,00 NU! 2095,00
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Thera-Band FlexBar
• Material elastisk naturgummi
• Träningsprogram medföljer
• 3 olika svårighetsgrader; röd, grön
och blå

Mångsidig bruk
• För hand- och överkroppsövningar
• Inriktad övning på en viss muskelgrupp
ger möjlighet för t ex. övningar som
stabiliserar skulderblads muskulatur

Thera-Band
Träningsband rulle

• Underhållning av ledmobilitet

Vid köp av 3 jumbo
rulle -10% rabatt!

• Passar för en del balansövningar

Art.nr.
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11316
11317
11318
11319
11320
10

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
800,00
900,00
955,00
1025,0
1130,00

• Utmärkt hjälpmedel för att återställa
balans i muskler

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

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

Art.nr.		
26100 röd
26101 grön
26102 blå

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

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

Art.nr.
RE10150

ED
NU M DHAN !
P
GREP

pris exkl. moms
790,00

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

10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

pris exkl. moms
695,00 kr/st
580,00 kr/st
555,00 kr/st
545,00 kr/st

FITNESSMATTOR
			 vårat sortiment har vuxit!

Fysioline Comfort

•
•
•
•
•

Fysioline Yoga

mjukt, halkfritt och hållbart material (vinyl)
lätt att rengöra
Innehåller inte ftalater eller triklosan
Sanitized® -yta
Kan hängs upp behändigt. Ställningen har rum för ca. 8-12 mattor beroende på tjocklek av mattorna.
Obs! Fysioline Sport och Comfort mattor har hål färdiga för att hänga upp.

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

100 x 60 x 1 cm
grå
140 x 60 x 1 cm
grå
180 x 60 x 1 cm
grå
140 x 60 x 1,5 cm oceanblue
180 x 60 x 1,5 cm oceanblue
185 x 70 x 1,5 cm
skyblue
180 x 100 x 1,5 cm skyblue
185 x 70 x 0,6 cm
svart

Fysioline Sport

Vid köp av större
antal begär offert!

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.
Priserna gäller exkl. moms. och frakt.
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.

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 efter/under arbetsdag
• avslappning efter träningen på gym

Kontakter

Mia Seldée
Tel. 08 - 760 61 00
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se

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

Professional modell med ansiktshål

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

Matercare hjälper vid:

Mastercare A3 Exclusive

FYSIOLINE SWEDEN AB

Vi finns nu på denna adress:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA
Art.nr.
pris exkl. moms
MCCN_A3
9500,00

• med nack- och ländryggkudde
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Besök gärna våra WEBSHOP:
• Du kan beställa 24 timmar / dag
• Hämta produkt information
• Dra nytta av kampanjpriser

ÖPP

24hET
www.fysioline.se

