FYSIOLINE SWEDENS KUNDMAGASIN

Förnyad Thera-vital
Mångsidig gruppträning
Förbrukningsartiklar
Förnyad Monark 928E
• Priserna gäller t.o.m. 31.1.2009
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles

1

2010

s. 7

s. 4

s. 6
s. 10

Erbjudand
e
på populär
a
Fysioline b
ehandlingsb
änkar
s.3

AKTUELLT!

Fysioline håller seminariumworkshop!
I DETTA NUMMER
Fysioline Pro
behandlingsbänkar
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Thera-Band Wall Station
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Rörlighetsträning av största vikt för ALLA! Vi tittar på
aktiv-, passiv- och assisterad träning med Thera-vital.
Håll utsikt på vår hemsida för datum samt tillfälle för
dig att boka in dig – kostnadsfritt.

www.fysioline.se

Fysiolines logga gavs ut
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NU BARA PÅ
WEBSHOP:
Fysionews 1 • 2010
Utgivare: Fysioline
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maija.rytikoski@fysioline.fi
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Grafisk formgivning och redigering:
Maija Rytikoski
Upplaga: 12.000 st.

Mastercare B2
hälsobänk elegant
Art.nr.
MCCN_B2
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pris exkl. moms

NU 7800,00

Fysioline PRO 450 behandlingsbänk
För massage och terapi
PANJ
KAM IS
PR

0,-

15.80

•
•
•
•
•

Mekanisk fals
Bredd 55 cm, längd 200 cm
Sidoklaffor
Armstöd
Maxvikt 200 kg

Bänken på bilden har extra utrustning.
Priset innehåller hjulen, 2-delad huvuddel
och ankelstödskudde.

Art.nr. 12316

För massage: Fysioline Basic
Grundutrustning:
• Bredd 55 cm, längd 200 cm
• Sidoklaffor
• Armstöd
• 1-delad huvuddel
• Utan transporthjul
• Höjdjustering 54–85 cm
• Maxvikt 180 kg
Tillval:
• Pappersrullhållare
• 2-delad huvuddel
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal
• Special färg

PANJ
KAM IS
PR

0,-

10.49

Art.no. 12304

Ring genast! tel. 08 760 6100

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Gruppträning
Wrange kettlebell
Gummibotten - snäll mot golvet och
slamrar inte. Blankt handtag, kula med
neoprenklädsel.

Art.nr.
WR3019
WR3023
WR3024
WR3025
WR3026
WR3027

4 kg
8 kg
12 kg
16 kg
24 kg
32 kg

NYHE
T!
pris exkl. moms
st. 185,00
st. 290,00
st. 390,00
st. 490,00
st. 745,00
st. 820,00

Reebok Step
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• 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! 850,00

Fysioline fitnessmattor
• Mjukt, halkfritt och hållbart material (vinyl)
• Lätt att rengöra
• Innehåller inte ftalater eller triklosan
• Sanitized® -yta
• Kan hängas upp behändigt. Ställningen har rum
för ca. 8-12 mattor beroende på tjocklek av mattorna. Obs! Fysioline Sport och Comfort mattorna
har alla färdiga hål för enkelt hängas 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

Fysioline Comfort

grå
grå
grå
oceanblue
oceanblue
oceanblue
oceanblue
svart

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Fysioline Yoga

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

Bosu Balance Trainer
Mångsidig, luftfylld träningsmedel för aerobisk,
muskelstyrkan och bålstabiliserande/core träning

Nyhet – utbildningsportfölj med
övningar och planscher
Pris: 1780 kr/st
Nya BOSU DVD´s
Pris; 250 kr/st

Original Don Oliver!

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

Art.nr.
BOSU

pris exkl. moms
1480,00

pris exkl. moms
10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

825,00 kr/st
760,00 kr/st
705,00 kr/st
670,00 kr/st

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Thera-Band Body Trainer - Tubing med handgrep

Thera-Band Tubing 30,48 m

Art.nr.

Art.nr.
11324
11325
11326
11327
11328
11329

21232
21242
21252
21262

pris exkl. moms
1,4 m röd
1,4 m grön
1,4 m blå
1,4 m svart

135,00
135,00
135,00
135,00

Köp 10, betala 9!
Offert gäller på Body Trainers.

gul
röd
grön
blå
svart
silver

pris exkl. moms
427,00
519,00
592,00
670,00
728,00
970,00

Thera-Band Hand Exerciser
Art.nr.
11339
11340
11341
11342

pris exkl. moms
gul
röd.
grön
blå

105,00
105,00
105,00
105,00

Dyn-Air kudde
Art.nr.
11394

pris exkl. moms
á  380,00

Köp 5, få -20% rabatt!

Fitness PowerBall
Art.nr.
11361
11362B
11366

55 cm
65 cm
75 cm

pris exkl. moms
250,00
275,00
330,00

Köp 4 st. i samma storlek,
få -15% rabatt!
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Mer rörelse till din dag!

D
RISERA
O
T
O
M
Ledrörelse och en bra muskelaktivitet är nödvändiga för att klara av de dagliga aktiviteterna.
Muskler kan tränas på många olika sätt och friska människor får rörelse och träning vid daglig
motionering.  Begränsad rörelse i leder beror på liten användning eller sjukdom beroende
på förändringar i vävnader. Sängliggande eller lite motion beroende på sjukdom minskar
muskelstyrka och begränsar ledrölighet, redan efter en kort tid. Därför är rörelseträning
viktig också under en sjukperiod.
Thera Trainer träningsapparater ger möjlighet för smidig träning också under sjukdom eller
efter skada. Med passiv, assisterad och aktiv träning kan man aktivera muskler och underhålla
ledrölighet effektivt men tryggt, så väl hemma som på klinik.

•
•
•
•
•

Liten, smidig och lätt att flytta (endast 12 kg)
Lätt och tydlig att använda
Snabb att byta från ben- till armtränare utan verktyg
Robust och stabil metall konstruktion
Tyst motor

TILL:
• hemträning
• uthyrning
• allmänna rum vid avdelningar / enheter
• hembesök
• väntrum

Art.nr.

pris exkl. moms

05004_001
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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16.490,-

Förnyad, ännu mer användarvänlig Thera-vital
Ny version av Thera-vital är gjort utav slagtålig plast, vilket förlänger
apparatens livslängd ytterligare. På denna nya version har man fokuserat
på att förbättra användbarhet av extra utrustning. Nya versionen ger
dig möjlighet att välja fritt mellan Thera Vital bildskärm och Thera
Live handkontroll, enkelt utan verktyg. Nyhet är även tillvalet 10,4
pekskärm istället för 5,7 bildskärm.

NY Thera-vital version tillfällig
från 2010!

Svensk användargränssnitt

Obs! 10,4” pekskärm som en extra utrustning.

Ny fotfixering

Nya vadstöd

• justerbara
• öppnas med knapptryck

• Helt stoppad
• Kan vinklas ner, om
behövs inte
• Borttagbara utan verktyg

Nyhet! utskrivning av
träningsdata
• Direkt Bluetooth kontakt
med Thera Vital apparat
• Utskrivning hjälper vid
uppföljning
• Språk engelska / tyska
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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.

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.

Fysioline Beauty

Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
3325,00
114211 A / N professional med ryggstöd
4745,00

•
•
•
•
•
•
•

Motoriserad höjdjustering 58-94cm
Motoriserad ryggdel justering; fällbart till liggande
Manuellt justerbara benstöd i längd och höjd
Justerbar ansiktsdel med gasgolv
Justerbara armstöd, vilka kan vinkla till sidan
Dyna till ansiktshål samt nackdyna ingår
Justerbara armstöd vilka kan vinklas till sidan
som tillval

Modeller:
BEAUTY 2E med två motorer
BEAUTY 3E med två motorer;
sitsvinkeljustering med motor
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Förbrukningsartiklar
Fysioline massageoljor och creme
Art.nr.
10100
10102
10104
10106
10108
10109
10110
10113
10152
10151

pris exkl. moms
Apelsin 1l
6 st/fp
á  116,00
Nötdal 1l
6 st/fp
á  116,00
Jordnöt 1l
6 st/fp
á  116,00
Granat 1l
6 st/fp
á  116,00
Parafin 1l
6 st/fp
á  116,00
Soft Oil 1l
6 st/fp
á  116,00
Euca 1l
6 st/fp
á  116,00
Mandel 1l
6 st/fp
á  116,00
Fysioline Massage Lotion 6 st/fp
á  138,00
Vid köp av frp, 6 st 100 kr/l inkl pump
Massage Creme
6 st/fp
á  116,00

SAGA (Katrin Basic Cliniroll)
Art.nr.
pris exkl. moms
10610 Katrin Saga (Basic Cliniroll) 50cm x 200m,
NU  125,00/st
6 st

Skyddspapper
Art.nr.
pris exkl. moms
10721 Skyddspapper för huvuddyna med uttag
NU 350,00
för andningshålet, 500 st/box

Fysioline kinesiotejp
Kinesiotejp korrigerar muskelspänning, lindrar smärta och
förbättrar blod- och lymfcirkulation.
Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper
som modell och kan därför överföra positiv sensorisk information till kroppen. Rehabtejpning påverkar aktiveringen av
det neurologiska systemet, kroppens informationsprocessor
och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi
att ge full rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system
att läka biomekaniskt.
•
•
•
•
•

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Nu i 10% rabatt!

Latexfri, elastisk och luftgenomsläppande material
Anpassar sig upp till 130-140% av orginallängden
Tål dusch samt bad
Stannar på huden i 1-2 veckor
4 färg

Art.nr.
ST1001
ST1002
ST1003
ST1004

beige
blå
pink
svart

pris exkl. moms
låda 630,00
låda 630,00
låda 630,00
låda 630,00

Säljs i låda av 6 st.

Längd 5 m, bredd 5 cm
9

Monark 928E version 2.
En förnyad, förbättrad model av denna pendelsvågsergometer
Nya Monark 928E är en unik ergometer som uppfyller
behovet av säkra tester och användarvänlig träning i en
och samma produkt.
Lågt insteg kombinerat med snabba inställningar gör den
enkel att använda, tål dessutom 250kg i användarvikt.
Den största förändringen med nya 928E är displayen och
justeringen av belastningssystemet.
Belastningen justeras i watt genom och - knappar på
displayen. Det gör att cykeln blir varvtalsoberoende, dvs
cyklisten kan cykla i vilken takt som helst den känner utan
att effekten påverkas.
Under träning eller test visas utförlig information som sedan
kan sparas på minneskort eller skickas till PC via USB kabel
för vidare behandling.

Viktiga funktioner/förändringar på nya
928E:
•

Överföring av data till PC via USB-kabel eller minneskort.

•

Används till både test och träning genom 3 olika
program: ÅSTRAND-YMCA-MANUAL.

•

Justering av belastning direkt i display via - knappar.

•

Förenklad programmering av person/testdata.

•

Utförligare visning av test och träningsdata.

•

Varvtalsoberoende (vid test bör dock personen
hålla fast varvtal).

PRIS: 20.800,00

Kr

FÖRNYAD MODELL

(moms. och frakt tillkommer)

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

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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.
Trasformator ingår.
Pendelvågsbroms.
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ELEKTRONISK DATOR
LCD display
Ström via transformator eller batteri
Puls via pulsbälte
Visning i display
Åstrand och YMCA
% av maxpuls och puls
RPM
TID
Belastning
Vo2 i l/min och ml/min/kg
Manual
% av maxpuls och puls
Sträcka, hastighet och tid.
Kcal förbrukning och belastning
Alternativa inställningar
Belastning i watt, Kpm/min och KP.
Enheter i Metrics (MPMPH, lbs, Miles) eller
(KM/H, KM, Kg).

INGÅR
Pulsbälte, PC-program.
Bra tillbehör
Justerbar sadelstolpe, justerbar vev, dokumentstativ, pedal med extra stöd

Thera-Band Wall Station för effektiv
rehabilitering!
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.

Art.nr.
21910

pris exkl. moms
NU! 4.490,00

Paketet innehåller
• 2 st handtag
• 2 st fästningsremmar
• 8 st tubing med snabblås
• måttskalan

Monark Prime Crosstrainer XT50
Monark Prime XT50 är vår mest avancerade crosstrainer. Magnetbromsat
motstånd och ett välbalanserat svänghjul ger en ljudlös, mjuk och behaglig
gång. Friktionsfritt drivsystem med drivrem istället för kedja. Inspirerande
träningsdator med förprogrammerade träningsprogram samt möjlighet för
egna program. Rjäla fotplattor för komfort och säkerhet.
Möjlighet att justera belastning direkt från armarna. Handpuls via styret eller
armarna. Stabil stålram. Praktiska transporthjul för enkel förflyttning.

PROGRAM:
12 st förprogrammerade, 4 st personliga program samt puls- och
wattbaserade program som justerar belastningen automatiskt.

PRIS: 19

200 Kr

(moms. och frakt tillkommer)

PRODUKTFAKTA
Svänghjul: 11 kg
Stride: 500 mm
Display: Bakgrundsbelyst som visar tid, rpm, distans, kalorier, puls,
watt, recovery, bodyfat och grafisk framställning av träningsprogram.
Motståndsnivåer: 16 st
Mått (BxHxL): 650 x 1720 x 2190 mm
Vikt: 114 kg
Max användarvikt: 150 kg
Övrigt: Flaskhållare, transporthjul
Tillbehör: Pulsbälte (medföljer ej)
11

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.

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

IcePower hjälper – bevisad effekt!*

Vi finns nu på denna adress:
Förrådsvägen 18
14146 HUDDINGE

IcePower kylande gel är ett affektivt, tryggt och
snabbt sätt att minska smärta samt svullnad.

Använda IcePower för
•
•
•
•
•
•
•

Nack-, skuldra- och ländryggsvärk
Ledvärk
Reumatisk värk
Växtvärk
Stukningar, sträckningar
Belastningsskador
Muskelspänningar

*) Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of
Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002.

www.icepower.net

www.fysioline.se

