
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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