
 
 
 

 
 

Vivitex fingervanter i sort  

Ordinær pris kr. 645, - I DAG kr. 387,- pr. stk. 

Finnes i 3 størrelse  
Finnes i størrelse:  S - M - L 
Ortopedisk - 100 % ren Nexus-fiber 
Håndvask 30 grader, ikke skyllemiddel 
Brukes i forbindelse med: Artrose spesielt, restituering,  
motvirker betennelse, lindre smerter, lindrer følelsen av 

tretthet og smerter på grunn 
av dårlig arbeidsstilling eller 
langvarig kjøring 
Fordelaktig i forebygging av 
skader under trening og i 
rehabilitering etter traumer 
eller etter operasjon 
Forbedrer blodsirkulasjonen 
Effektiv i anti-inflammatorisk 
og smertestillende 

behandling, forbedrer elastisiteten i muskler, leddbånd 
og sener. 
Bruk: Brukes før - under og etter aktivitet, reiser og om 
natten. Tas av ved urolig søvn. 
Kroniske lidelser: Brukes kontinuerlig (dag og natt).  
Behandlingstid: minst 2 uker. 

 

  
 
Vivitex Rygg/hofte/mage i sort  
Ordinær pris kr. 1.695, - I DAG kr. 1.017,- 

Finnes i 2 størrelse  
Omfang: 46 - 80 cm M/L 
Omfang: 52 - 100 cm XL 
60% (Nexus)- 25% Polyamid - 15% Elastan 
Håndvask 30 grader, ikke skyllemiddel 
Brukes i forbindelse med: Bekkenløsning/ 

betennelse, Isjas, 
Lumbago, 
muskelsmerter, lindrer 
ved mage/tarmplager, 
problemer med 
urinveiene, (gastritt, 
kolitt, menstruasjons-
smerter, gallesmerter 
osv.) 

 Effektiv i anti-inflammatorisk og smertestillende 
behandling 
Bruk: Brukes før - under og etter aktivitet, reiser og 
om natten. Tas av ved urolig søvn. 
Kroniske lidelser: Brukes kontinuerlig (dag og natt).  
Behandlingstid: minst 2 uker. 
 

 
 

Registrer deg som ny kunde og få tilbudene direkte her.  
Er du registrert medlem kan handle i nettbutikken med rabatten her  

 
 

på andre Vivitex produkter (også utenom i tilbudsperioden) 

(Gjelder ikke Vivitex/karbonmadrass) 
 

Ikke registrert medlem, bestill på mail eller ring til oss.  
 Bestilling på mail: info@biadesign.no eller på telefon: 64 90 72 50 (10-14) 

 
 

Vennlig hilsen 
Bia Design AS 

Seiersten Sentrum 3 - 1443 Drøbak 
 

Anbefales av leger, fysioterapeuter, kiropraktorer 
og av Drøbak Tverrfaglige Klinikk v/Jens Tingulstad 

 
24 timers tilbud fra kl.12.00 til kl.12.00 

Vivitex rygg og fingervanter 

Alltid - 15 % 

https://vivitexmedlem.mamutweb.com/Shop/Product/p/tb1691
https://vivitexmedlem.mamutweb.com/Shop/Product/p/tb1692
https://vivitexmedlem.mamutweb.com/Shop/Product/p/tb1695
http://vivitex.mamutweb.com/Shop/Product/Vivitex-Kne-sort-str-M/1634
http://vivitex.mamutweb.com/Shop/Product/p/tb1659
http://vivitex.mamutweb.com/Shop/Product/p/tb1660
https://vivitexmedlem.mamutweb.com/Account/Logon?ReturnUrl=%2fShop%2fList
https://vivitexmedlem.mamutweb.com/Account/Logon?ReturnUrl=%2fShop%2fList
mailto:info@biadesign.no
http://vivitex.mamutweb.com/Shop/Product/Vivitex-RyggMageHofte-sort-str-ML/tb1659

