
Javasolt Viofor Family szettek

Aktív és gyakran mozgó emberek számára készült szett, mely támogatja a test regenerálódását otthon, a 

munkahelyen és az utazás során. Az egészségügyi profilaxisban és számos betegség kezelésének és 

rehabilitációjának támogatására használják.

A napi egészségügyi profilaxist és számos krónikus betegség kezelését támogató szett. Lehetővé teszi a 

szisztémás terápiát és a helyi alkalmazást a sérülések utáni állapotok esetében.

A szett applikátorai szisztémás és lokális terápiát tesznek lehetővé zúzódások és sérülések, ízületi problémák 

vagy fogászati szövődmények esetén.
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A szett a lokális betegségek és sérülések otthoni kezelésére és rehabilitációjára, valamint a szisztémás 

terápiára szolgáló applikátorokkal rendelkezik.
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Kiválasztott Viofor Delux készletek

A test napi regenerációjára, valamint a mozgásszervrendszer betegségei és sérülései, a lágyszöveti 

betegségek, valamint számos neurológiai és fogászati szövődmény kezelésének támogatására és 

rehabilitációjára szolgáló szett.

A test napi regenerációjára, valamint a mozgásszervrendszer betegségei és sérülései, a lágyszöveti 

betegségek, valamint számos neurológiai és fogászati szövődmény kezelésének támogatására és 

rehabilitációjára szolgáló szett. A szett része a legnagyobb egy paneles mágneses fény applikátor 

(akár otthoni) használatra.

A szett helyi megbetegedések és sérülések (akár otthoni) kezelésére és rehabilitációjára valamint 

szisztémás kezelések támogatására szolgáló applikátorokkal rendelkezik.
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Válogatott Viofor Classic készletek

A test napi regenerációjára, valamint a mozgásszervrendszer betegségei és sérülései, a lágyszöveti 

betegségek, valamint számos neurológiai és fogászati szövődmény kezelésének támogatására és 

rehabilitációjára szolgáló szett.

A szakemberek és az otthoni felhasználók által kiválasztott, átfogó kezelési és rehabilitációs támogatást 

biztosító szett. Az applikátorok lehetővé teszik a helyi megbetegedések és sérülések kezelését, valamint a 

szisztémás terápiát.

Rehabilitációs és wellness klinikákon használják. A legmagasabb terápiás hatékonyságot a gyűrű 

applikátorral megerősített matraccal történő egész testi szimultán terápia lehetősége biztosítja.
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Ajánljuk: Viofor Clinic Szettek

A legnagyobb igényeket támasztó egészségügyi létesítmények számára készült szett, amely a 

világ egyetlen olyan applikátorával rendelkezik, mely lehetővé teszi a gyűrűvel és a kezelőágyba 

beépített matraccal történő egyidejű magnetostimulációs kezelést. Az applikátor kialakítása a 

betegek számára a legmagasabb kényelmet biztosítja az eljárás során. A szett további 

magnetoledoterápiás és magnetoterápiás applikátorokkal bővíthető, a még szélesebb körű 

alkalmazás érdekében.

Kis és nagy orvosi klinikák számára készült szett, amely lehetővé teszi a betegek kezelését a 

megbetegedések nagyon széles spektruma esetén, sérülésektől és sebektől szisztémás betegségekig. 

Lehetséges a szett bővítése új applikátorokkal magnetoledoterápiához és magnetoterápiához, a még 

szélesebb körű alkalmazás érdekében.
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280 cm2 felületű mágneses fény applikátorral felszerelt, orvosi létesítmények számára 

ajánlott, ahol a betegeknek nehezen gyógyítható sebek, a gerinc és az oszteoartikuláris rendszer 

degeneratív elváltozásai, az izom- és vázrendszer fájdalom szindrómái és neurológiai betegségek, mint 

például a neuralgia vagy az isiász vagy egyéb okok miatt kezelésre van szüksége.

Egy szett kis és nagy orvosi klinikáknak, amelyek lehetővé teszi a betegek kezelését a megbetegedések 

nagyon széles spektruma esetén. A szett fejleszthető új applikátorokkal: magnetoledoterápiához és 

magnetoterápiához, a még szélesebb körű alkalmazás érdekében.

Szett kis rehabilitációs vagy fogászati klinikához, amely tökéletes kezdő készlet, és lehetőséget kínál a 

bővítésre a jövőben.
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Támogatott applikátorok és kiegészítők*
Ref. No. Név Ref. No. Név

Magnetostimulációs applikátorok

Magnetoledoterápiás applikátorok

Magnetoterápiás applikátorok

1068 Kétrészes MT

Kiegészítők

*az összes támogatott applikátor és a rendelkezésre álló kiegészítők opcionálisak
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Köszönjük, hogy érdeklődik 
Viofor JPS rendszer iránt.
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