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THERA VITAL

s. 5

– trygg och effektiv träning

THERA BALANCE TRAINER för mångsidig
träning av upprättstående ställning s. 7
FYSIOLINE PRO 450

s. 10

– behandlingsbänk för massage och terapi
• Priserna gäller t.o.m. 23.12.2008
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles
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Fysioline PRO 450
behandlingsbänk
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Fysioline på Ett Bra Liv

JULKLAPP TIPSEN
PÅ WEBSHOP:
REEBOK Step
Art.nr.

pris exkl. moms

RE10150

NU! 650,00
Normal pris 890,00
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Balansplattan ROCK
Art.nr.

pris exkl. moms

11404

214,00

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

”Både vi och våra
kunder är nöjda
med IcePower.”
Margit Pauni från Arena
Motion & Rehab.

IcePower väl omtyckt på Arena
Motion & Rehab
Arena Motion & Rehab i Globen City, Stockholm, har varit IcePower Shop sedan 2004. Arena Motion & Rehab Ab är en privat motions- och rehabiliteringsanläggning.
– Vår vision är att erbjuda högklassiga och effektiva tjänster inom
friskvård och rehabilitering för bättre hälsa och välmående, säger
Margit Pauni.
Arena Motion & Rehab fungerar som ett paraply för ett antal privata
aktörer som i sin tur är egna företagare i gemensamma lokaler. Där
finns sjukgymnaster, kiropraktor, ortopedtekniker, diplomerad massör,
kostrådgivare, PT (personliga tränare). IcePower används i samband

med behandling, säljs till patienter samt även till folk från gatan som
kommer in bara för att köpa IcePower.
– När man behandlar med produkten och sen kanske ger en provpåse
med IcePower till kund för att en gång till prova hemma, är produkten
lätt att sälja. Vi använder IcePower bland annat vid akut lumbago och
nackspärr, idrottskador samt överansträngningsskador som tendiniter
och epicondyliter, berättar Margit från Arena, IcePower används också
av personalen, samt släkt och vänner vid behov.
– Både vi och våra kunder är nöjda med IcePower, säger Margit.

Vid köp av IcePower Sport Spray, kyl/värmepackningar eller snabbkylpåsar för
minst 300 kr får du REFLEX
Art.nr.			
167_125 IP Sport Spray		
165_350 IP Kyl/värmepackning
16_350
IP Snabbkylpåse

box
6 st
12 st
15 st

OCH T-SHIRT PÅ KÖPET!

st pris i box
53,00
50,00
12,00

box pris
318,00
600,00
180,00

st pris
88,00
84,00
20,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Thera-Band Wallstation används
dagligen hos Kunnon Klinikka
Kunnon Klinikka grundades 1996 som fysioterapiklinik, jobbar
mycket med idrottsklubbar och föreningar samt patienter från företagshälsovården. Alla sju sjukgymnaster är specialiserad inom
rörelseorganfysioterapi. Ägarna Vesa Linna och Jari Inkinen har
även utbildat sig i USA. Kunnon Klinikka köpte en Wallstation
för ca ett halvt år sen och den använder de dagligen för axel-,
knä- samt nackpatienter. – Den byter vi inte bort!, säger Inkinen
och Linna.
– Tidigare knöt vi gummiband i dörrhandtag och på olika platser, nu
är det mycket lättare att justera motstånd. Vid axel rehabilitering, som
Inkinen jobbar på heltid, är det omöjligt att hitta något bättre än Wallstation. Med den kan man få renare rörelser via vinkeljustering av bandet,
berättar Inkinen. – Det är också lätt att prova samt variera olika motstånd,
fortsätter Linna. Om man jämför med vanlig dragapparats träning räknar
killarna upp apdation för hemträning, det jämna motståndet och möjligheten att göra övningar med olika hastighet som fördelar.
Thera-Band Wallstation prisas för steglös och snabb justering samt sina
handtag och remmar, vilka gör träningen lätt och behagligt att utföra.

– Vi rekommenderar verkligen Wallstation!
Jari Inkinen och Vesa Linna.

Med Thera-Band Wallstation kan du enkelt utföra träning på samma
sätt som på en klassisk dragapparat, nu med fördelen gummibandets
jämna motstånd! Det är lätt att genomföra övningar för övre och
nedre extremitet samt nacke. Man kan välja att justera höjden och
vinkel av gummiband hur enkelt som helst.
• Väggmontering
Paketet innehåller handtag samt fästen för övre/nedre extremiteter
och nackövningar.
Paketet innehåller
• 2 st handtag
• 2 st fästningsremmar
• 8 st tubing med snabblås
• måttskalan
Art.nr
21910

4

moms. 0%
NU! 4.490,00

– För knä patienter
använder jag nyförtiden Wallstation, Step
up bräda och BOSU.
Gummiband samt en
trappa är lätt att hitta
också till hemträning,
berättar Linna och visar
hur man kan lätt med
remmen jobba med
ACL patient.

Thera Vital
– trygg och
effektiv träning

Feedback av
överextremitet
träning.

Beställ vår nya broschyr!

Lätt överskådlig färgskärm:

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•

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 6

Alla träningsvärden visas
alltid på skärmen.

Ökad motivation med biofeedback i färg.

Stort urval av hand- och vriststöd med snabblås
Artikelnr: 06056_000		

06055_000		

06044_000		

06072_000		

06057_000

55

Art.nr.
05004_001

pris exkl. moms
13.750,-

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.

Fråga gärna oss!

• Ben och armtränare
• Fotpedal och handtag som standardutrustning
(byt med snabblåsfunktion)
• 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 för att uppfylla krav gällande terapi för
neurologiska patienter samt för hemmabruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passiv, aktiv och assisterad träning
Justering av hastighet samt motstånd
Spastisitetskontroll
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!

Prisbelönad

Balance Trainer för mångsidig
träning av upprättstående
ställning
Thera Balance Trainer är en fristående apparat som
ger möjlighet också för:
• dynamisk balansträning
• träning av hållningsymmetri
• mätning av balans
• utföra stegövningar

Dynamisk balansträning mellan

Motoriserad lyft

0-12 grader.

Horizontal justering av bordet.
Gaskolvjustering med tydlig
Mjuka höft- och knästöd.

numrering.

Balance Trainer kan kopplas till dator
– Balance Soft -program bygger på synfeedback.

Fristående balansfunktion med sju
stelhetsnivå.

Motiverad träning – plocka
äpplen med viktflytt.

Direkt feedback hjälper att förbättra
kroppshållningskontroll.

Finns även en modell för
barn och ungdomar.
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Monark 927 X träningscykel
En modell med ett brett användningsområde.
Passar både för lättare rehab och seriös träning.
Stora variationsmöjligheter med olika program
och elektroniskt styrd belastning. Det tunga
svänghjulet förstärker den goda cykelkänslan.
Visar watt i displayen (dock ej för tester).

Just nu med 10 % rabatt:

10 800 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.

Quickstart (manuell styrning)
12 förprogrammerade träningsprogram
Personligt program
Pulsprogram
Wattprogram
Timerfunktion för tid, kcal och distans
Kontinuerlig visning av
Puls (HR)
Tid (TIME)
Hastighet (SPEED)
Distans (DISTANCE)
Belastning i watt (WATT)

Gruppträning

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

REEBOK Step

pris exkl. moms
1190,00

• 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! 790,00

MED
HAND !
P
P
GRE

Fysioline PUMP set

REEBOK Yogamatta

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

• Halkfri
• Tvättbar
• Storlek: 1830 x 610 x 4 mm

pris exkl. moms

Art.nr.
RE10022

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

pris exkl. moms
180,00

Vid köp av större antal begär offert!

FYSIOLINE FITNESSMATTOR
•
•
•
•
•

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
140 x 60 x 1 cm
180 x 60 x 1 cm
140 x 60 x 1,5 cm
180 x 60 x 1,5 cm
185 x 70 x 1,5 cm
180 x 100 x 1,5 cm
185 x 70 x 0,6 cm

grå
grå
grå
oceanblue
oceanblue
oceanblue
oceanblue
svart

248,00
298,00
398,00
498,00
685,00
765,00
1175,00
415,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Fysioline Sport

Fysioline Yoga

Fysioline Comfort
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För massage och terapi

Fysioline PRO 450 behandlingsbänk
Helt ny design!
•
•
•
•

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

PANJ
KAM IS
PR

0,-

14.99

Priset innehåller hjulen, 2-delad huvuddel och ankelstödskudde.

Bänken på bilden har extra utrustning.

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Nu finns också
Fysioline BEAUTY
för kosmetologer!
Ring genast! tel. 08 760 6100
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Förbrukningsartiklar
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
• Neutral, utan konserveringsmedel, oparfymerad
• Innehåller E-vitamin
• Lätt att rengöra – lämnar huden fetfri

Art.nr.
114_001

6 st/fp

pris exkl. moms
á 120,00

1000 ml förpackning

Fysioline massageoljor
Art.nr.
10100
10102
10104
10106
10108
10109
10110
10113
10152
10151

Apelsin 1l
Nötdal 1l		
Jordnöt 1l
Granat 1l
Parafin 1l
Soft Oil 1l
Euca 1l
Mandel 1l
Super Soft Lotion
Massage Creme

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

6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp
6 st/fp

Skyddspapper för bänkar
Art.nr.
10610 Katrin Saga,		
3 st
			
6 st
10701 Skyddspapper 47x47 cm 1000 st
10721 Skyddspapper för huvuddyna med uttag
för andningshålet,
500 st/påse

pris exkl. moms
145,00 /st
125,00 /st
290,00 /box
310,00 /påse

Nålar
Adelphos
Art.nr.		
11930 0,2 x 15 mm
11935 0,3 x 30 mm
11938 0,25 x 40 mm
11942 0,32 x 50 mm
11945 0,32 x 60 mm

1x100 förp.
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00

10x100 förp.
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

pris exkl. moms
50x100 för
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00

Vid köp av större antal begär
offert!
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

öpp

Beställa förbrukningsartiklar från vår webshop! 24 et
h
•
•
•

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

Katrin Saga Cliniroll skyddspapper
NU PÅ WEBSHOP:

115 kr /st

vid köp av 3 st
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Försäljningsinformation

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

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

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.

pris exkl. moms

2778

21.400,-

MOBILE ULTRASOUND
•
•
•
•
•

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

Art.nr.
2776

FYSIOLINE SWEDEN AB

Tel. 08-760 6100
Fax 08-760 6110

pris exkl. moms

www.fysioline.se
info@fysioline.se

10.890,-

MOBILE LASER

• Kliniska protokoll
• Minnesplatser för egna behandlingar
• Huvud kan väljas från våra stora sortiment
(ingår inte till priset)
Art.nr.
2779

pris exkl. moms
13.990,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

MOBILE BATTERI

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

• 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

Moving Rehabilitation Forward TM

www.fysioline.se

