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NaKupujtE v pOhOdlÍ vašÍ OrdiNaCE i dOmOva Na NašiCh stráNKáCh

www.resi.cz
Ceny jsou uvedeny včetně platné dph.

ZBOŽÍ jE MOŽNÉ OBjEDNAT:
4 v našem elektronickém obchodu: http://www.resi.cz
4 prostřednictvím e-mailové adresy: info@resi.cz
4 faxem: +420 384 724 293
4 na adrese: RESI Třeboň, spol. s r. o., Novohradská 1153, 379 01 Třeboň

Dodací lhůta je 2-3 týdny. V případě zpoždění dodávky Vás budeme neprodleně informovat.
Zboží zasíláme poštou, při hmotnosti nad 30 kg prostřednictvím dopravní společnosti.
poštovné/dopravné je na náklady objednavatele - dle tarifů České pošty/dopravní společnosti.
Způsob úhrady je možný - při převzetí (na dobírku) nebo platbou předem, po dohodě i jiným způsobem.
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 1. INFORMAČNÍ MATERIÁLY O CVIČENÍ cena včetně snížené sazby dph

 Knihy   
5150.101 Cvičíme na velkém míči (dobešovi) 78,- Kč
5150.102 Cvičení s thera-Bandem dle Brügera (pavlů) 244,- Kč
5150.103 BalaNtEs - cvičeb. list s overbally 15,- Kč
5150.104 Cvičíme s měkkým míčem - s overballem (dobešovi) 78,- Kč
5150.107 tvarování těla (tlapák) 254,- Kč
5150.112  pilates pro těhotné - michael King, jolande Green 193,- Kč
5150.113  pilates - cvičení na míči - Ellie herman 201,- Kč
5150.118  K. pilates pro rehabilitaci 238,- Kč
5150.119  264 cvičení na velkém míči 250,- Kč

 DVD cena včetně základní sazby dph
5150.204 dvd Balantes cvičení s měkkým míčem (j. polášková) 368,- Kč
5150.205 dvd Cvičení na velkém míči (jarkovská) 386,- Kč
5150.206 dvd Cvičení s balančními pomůckami (vejrašková) 448,- Kč
5150.207 dvd hubněte s powerjogou (václav krejčík) 353,- Kč
5150.302 dvd therapy Balantes 300,- Kč
5150.303 dvd velké gymnastické míče 100,- Kč

 2. MÍČE S MADLY cena včetně základní sazby dph

 Pon - Pon
skákací míč pon - pon má madlo z umělé hmoty. využívá se nejen pro zábavu, ale i v léčebné tělesné 
výchově.
5011.042 hOp pr. 45 cm, žlutý 216,- Kč
5011.053 hOp pr. 55 cm, červený 320,- Kč
5011.065 hOp pr. 65 cm, modrý 364,- Kč

 Globetrotter s gumovými úchyty
skákací míč Globetrotter má dva gumové úchyty. využití je podobné jako u míčů pon - pon.
5012.042 junior pr. 42 cm, červený, 4 - 6 let 285,- Kč
5012.053 Big pr. 53 cm, modrý, 6 - 10 let 356,- Kč
5012.065 super pr. 65 cm, žlutý, od 10 let 428,- Kč

 3. VELKÉ MÍČE cena včetně základní sazby dph

 Gymnastik Ball
Značkové míče Gymnastik Ball jsou vyrobeny z velmi kvalitního syntetického materiálu s lesklým 
povrchem. míče s označením Gymnastik Ball FlEXtON maXaFE mají větší odolnost proti opotřebení 
třením. v případě jejich poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu, a proto jsou bezpečnější. 
K opravě lze použít speciální lepidlo Fixa-Kit. tyto míče jsou testovány na zátěž až 400 kg.
5021.042 pr. 42 cm, žlutý 366,- Kč
5021.053 pr. 53 cm, oranžový 417,- Kč
5021.065 pr. 65 cm, zelený  488,- Kč
5021.075 pr. 75 cm, červený 570,- Kč
5022.042 FlEXtON maXaFE pr. 42 cm, modrý  386,- Kč
5022.053 FlEXtON maXaFE pr. 53 cm, modrý 448,- Kč
5022.065 FlEXtON maXaFE pr. 65 cm, modrý, zelený, růžový 519,- Kč
5022.075 FlEXtON maXaFE pr. 75 cm, modrý 580,- Kč
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 Physioball
míče physioball mají stejné vlastnosti jako míče Gymnastik Ball. vyrábějí se však ve větších průmě-
rech. míče physio-Ball ultrasaFE mají stejné vlastnosti jako míče s označením maXaFE.
5021.085 pr. 85 cm, modrý 773,- Kč
5021.095 pr. 95 cm, červený 946,- Kč
5021.105 pr. 105 cm, žlutý 1.108,- Kč
5021.120 pr. 120 cm, oranžový 2.094,- Kč
5022.085 FOrtON ultrasaFE pr. 85 cm, stříbrný  793,- Kč
5022.095 FOrtON ultrasaFE pr. 95 cm, stříbrný 946,- Kč
5022.105 FOrtON ultrasaFE pr. 105 cm, stříbrný 1.139,- Kč
5022.120 FOrtON ultrasaFE pr. 120 cm, stříbrný 2.257,- Kč

 OPTI BALL průsvitné míče
míče Opti Ball jsou průhledné a mají podobné vlastnosti jako míče Gymnastik Ball. maximální zatíži-
telnost míče je 300 kg.
5023.055 pr. 55 cm 468,- Kč
5023.065 pr. 65 cm 590,- Kč
5023.075 pr. 75 cm 682,- Kč
5023.095 pr. 95 cm 1.098,- Kč
5023.955 pr. 50 cm s míčky uvnitř 722,- Kč
5023.956 pr. 55 cm s rolničkami 722,- Kč

 Hi Fit
míče hi Fit mají stejné využití jako míče Gymnastik Ball. všechny průměry jsou ve stejné barvě, což 
je výhodné zejména pro cvičení ve skupinách. max. zatížitelnost 400 kg.
5023.153 pr. 53 cm, bílý, lesklý 417,- Kč
5023.165 pr. 65 cm, bílý, lesklý 498,- Kč
5023.175 pr. 75 cm, bílý, lesklý 590,- Kč

 Sit Solution
míče sit solution jsou navíc vybavené opěrnými gumovými nožičkami, které udržují míč na jednom 
místě. při cvičení nijak nepřekážejí. max. zatížitelnost 400 kg.
5027.145 pr. 45 cm, šedý 417,- Kč
5027.155 pr. 55 cm, šedý 488,- Kč
5027.165 pr. 65 cm, šedý 555,- Kč
5027.245 maXaFE pr. 45 cm, šedý - perleťový 448,- Kč
5027.255 maXaFE pr. 55 cm, šedý - perleťový 539,- Kč
5027.265 maXaFE pr. 65 cm, šedý - perleťový 600,- Kč

 GYMNIC  (PLUS, CLASSIC PLUS, FIT BALL)

 GYMNIC
5030.245 pr. 45 cm, žlutý 438,- Kč
5030.255 pr. 55 cm, červený 518,- Kč
5030.265 pr. 65 cm, modrý 640,- Kč
5030.275 pr. 75 cm, žlutý 752,- Kč
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 EGG elipsa
míče EGG elipsa jsou zajímavou obměnou míčů Gymnastik Ball se stejnými vlastnostmi a přitom 
větší stabilitou. Zatížitelnost max. 400 kg.
5024.045 pr. 45 cm, žlutý 488,- Kč
5024.055 pr. 55 cm, oranžový 580,- Kč
5024.065 pr. 65 cm, zelený 640,- Kč
5024.085 pr. 85 cm, modrý 1.006,- Kč
5025.045 FOrtON ultrasaFE pr. 45 cm, stříbrný 539,- Kč
5025.055 FOrtON ultrasaFE pr. 55 cm, stříbrný 661,- Kč
5025.065 FOrtON ultrasaFE pr. 65 cm, stříbrný 773,- Kč
5025.085 FOrtON ultrasaFE pr. 85 cm, stříbrný 1.047,- Kč

 Physio Roll (brambora)
míče physio roll mají podobné využití jako EGG elipsy. Zatížitelnost max. 300 kg.
5026.030 pr. 30 cm, modrý 783,- Kč
5026.040 pr. 40 cm, červený 834,- Kč
5026.055 pr. 55 cm, žlutý 1.200,- Kč
5026.070 pr. 70 cm, modrý 1.606,- Kč
5026.085 pr. 85 cm, červený 2.381,- Kč

 Physio-Activity Roll (brambora)
míč physio-activity roll je průhledný, s barevnými kuličkami uvnitř. Zatížitelnost max. 300 kg.
5026.955 pr. 55 cm, průhledný 1.596,- Kč

 SENS‘O‘ROLL (brambora)
míč sENs‘O‘rOll je navíc opatřen výstupky pro masáž. Zatížitelnost max. 300 kg.
5026.155 pr. 55 cm, oranžový 1.220,- Kč

 Softball
míč softball má velmi podobné vlastnosti, a tedy i možnosti využití, jako míč Overball. 
používá se pro rehabilitaci, dechová cvičení, k podkládání různých částí těla apod. max. zatížení je 
100 kg, u provedení maXaFE  pr. 22 - 26 cm až 150 kg, pr. 30 cm až 250 kg, pr. 40 cm až 400 kg.
 míče typu maXaFE je možné po proděravění zalepit.
5027.020 softball pr. 40 cm, žlutý 213,- Kč
5027.040 maXaFE pr. 40 cm, červený 184,- Kč
5027.080 pr. 80 cm, zelený 549,- Kč

5027.022  maXaFE pr. 22 cm, bílý 97,- Kč
5027.026  maXaFE pr. 26 cm, modrý 117,- Kč
5027.030  maXaFE pr. 30 cm, šedý 132,- Kč

 BOSU
podobné polovičnímu gym. míči se stabilní pevnou základnou. lze na něm důkladně procvičit větši-
nu svalových skupin, podílejících se na udržování vzpřímeného držení těla. Bosu lze použít z obou 
stran jako balanční točnu nebo balanční stupínek.
5027.131 BOsu pr. 63 cm 4.335,- Kč
5027.132 jumpEr miNi 2.117,- Kč
5027.133 COrE BalaNCE 2.520,- Kč
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 4. DOPLŇKY K VELKÝM MÍČŮM 

5027.002 stopperball 30 - pro míče nad pr. 65 cm 67,- Kč
5027.004 hustilka jumBO 5 litrů 346,- Kč
5027.005 lepidlo na míče FlEXtON a FOrtON 50 g 174,- Kč
5027.065 Závěsná síťka na míč pr. 65 cm 117,- Kč
5027.075 Závěsná síťka na míč pr. 75 cm 117,- Kč
5027.007 hustilka - jehlová (ruční, délka 31 cm) 174,- Kč
5027.008 Nafukovadlo gumové - 0,8 l 82,- Kč
5027.009 Nafukovadlo gumové - 1,5 l 102,- Kč
5027.010 Nafukovadlo mondo - 3 l  “měch“ 163,- Kč
5027.011 Nafukovadlo mondo - 5 l  “měch“ 174,- Kč

 5. MÍČKY 

 Overball
míč Overball má neklouzavý pružný povrch a je odolný proti vysokému zatížení. původně byl určen 
pro dechovou terapii dětí. ale pro své vlastnosti se nabízí ke všestrannému použití. lze jej využít 
při rehabilitaci, zdravotní tělesné výchově či józe. jako podkládací pomůcka má široké uplatnění při 
delším cestování autem, vlakem nebo letadlem. míč je vyráběn ve dvou provedení - s dlouhou nebo 
krátkou zátkou, ve třech barvách - žlutý, červený, modrý. max. zatížení 100 kg.
5027.003 Overball pr. 26 cm - pro dechová a tělesná cvičení, nafukovací 117,- Kč

 Míčky z pěnové hmoty
míčky z pěnové hmoty jsou určeny ke hrám, léčebné tělesné výchově, sportu. Kvalitní pěnové míčky 
s označením super jsou vhodné při použití léčebné metody - míčkování.
5028.104 míček z pěnové hmoty pr. 4 cm 11,- Kč
5028.107 míček z pěnové hmoty pr. 7 cm 20,- Kč
5028.109 míček z pěnové hmoty pr. 9 cm 31,- Kč
5028.505 míček z pěnové hmoty super pr. 5,5 cm 25,- Kč
5028.507 míček z pěnové hmoty super pr. 7 cm 30,- Kč
5028.509 míček z pěnové hmoty super pr. 9 cm 57,- Kč

 6. MASÁŽNÍ POMŮCKY

 Masážní míček - ježek
masážní míčky mají výstupky vhodné k procvičování úchopu, reflexní masáži dlaní, chodidel i celé-
ho těla.
5028.206 pr. 5,5 cm, oranžový 62,- Kč
5028.207 pr. 7 cm, zelený 69,- Kč
5028.208 pr. 7,8 cm, žlutý 72,- Kč
5028.209 pr. 9,2 cm, červený 97,- Kč
5028.409 pr. 9 cm, červený měkký 96,- Kč
5028.210 pr. 10 cm, modrý 122,- Kč
5028.306 pr. 6 cm, modrý průsvitný 67,- Kč
5028.406 pr. 6 cm, měkký oranžový 65,- Kč
5028.308 pr. 8 cm, zelený průsvitný 87,- Kč
5028.408 pr. 8 cm, žlutý měkký 80,- Kč
5028.309 pr. 9 cm, modrý průsvitný 104,- Kč
5028.410 pr. 10 cm, měkký 100,- Kč
5028.310 pr. 10 cm, zelený průsvitný 127,- Kč
5028.311 pr. 8 cm, oranžový měkký 82,- Kč
5028.312 pr. 10 cm, žlutý 142,- Kč
5028.313 masážní vajíčko malé 82,- Kč
5028.314 masážní vajíčko velké 132,- Kč
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 Masážní kroužek - ježek
5029.217 kroužek ježek 122,- Kč

 Stimu-Roll
stimu-roll je přifukovací masážní váleček s výběžky a rukojetí určený pro masáž celého těla.
5029.011 stimu-roll, délka 32 cm, červený 448,- Kč

 Twin-Roll 
twin-roll je sada masážních válečků s výstupky určená k masáži celého těla.
5029.012 twin-roll - pár, délka 16 cm, modrý 321,- Kč

 Activ-Roll
activ-roll je zelený váleček s masážními výstupky, který je možné dofouknout podle potřeby. je 
vhodný k masáži celého těla, masáži reflex. zón apod.
5029.013 activ-roll 254,- Kč
5029.016 Bodybone - masážní váleček 413,- Kč

 Masážní míče
masážní míče jsou opatřeny tupými výstupky. používají se v rehabilitaci pro masáž různých částí 
těla.
5028.420 sensyball, žlutý masážní míč, pr. 20 cm  326,- Kč
5028.421 activa medium – masážní míč pr. 13-16 cm  130,- Kč
5028.065  therasensory, zelený masážní míč, pr. 65 cm  702,- Kč

 Masážní zádový pás
5029.014 dřevěný masážní zádový pás 204,- Kč

 Akupresurní podložky 
5029.219 akupresurní podložka přenosná 266,- Kč
5029.220 akupresurní podložka (tráva) 388,- Kč
5029.221 akupresurní Kladívko 185,- Kč
5029.222 akupresurní podložka s magnety 355,- Kč
5029.223 BOKOma akupresurní metlička 100,- Kč
5029.224 kuličky s magnety - dárkové balení 295,- Kč
5029.227 iplikátor - plátno 389,- Kč
5029.228 iplikátor - nafukovací 489,- Kč

 7. POSILOVACÍ GuMOVÉ PÁSY A EXPANDERY 

 Posilovací gumové pásy MSD
thera-Band pás je přírodní produkt obsahující 100% latex. výrobek je ekologicky nezávadný. je 
možné také objednat pás bez latexu. využívá se v rehabilitačních centrech, klinikách, tělocvičnách, 
fitness centrech, při aerobiku i pro domácí cvičení.

 MSD - balení 5,5 m
5031.051 velice slabý, béžový 316,- Kč
5031.052 slabý, žlutý 356,- Kč
5031.053 středně silný, červený 386,- Kč
5031.054 silný, zelený 428,- Kč
5031.055 extra silný, modrý 468,- Kč
5031.056 spec. silný, černý 529,- Kč
5031.057 super silný, stříbrný 730,- Kč
5031.058 max. silný, zlatý 966,- Kč
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 MSD - cena za 1 m (na roli je 45 m)
5031.011 velice slabý, béžový 52,- Kč
5031.012 slabý, žlutý 57,- Kč
5031.013 středně silný, červený 62,- Kč
5031.014 silný, zelený 72,- Kč
5031.015 extra silný, modrý 82,- Kč
5031.016 spec. silný, černý 92,- Kč
5031.017 super silný, stříbrný 112,- Kč
5031.018 max. silný, zlatý 142,- Kč
 
 MSD Tubing
thera-Band tubing jsou kulaté gumové hadičky, které mají stejné vlastnosti jako gumové pásy 
thera-Band. 

 MSD Tubing - balení 7,5 m
5038.072 slabá, žlutá 376,- Kč
5038.073 středně silná, červená 468,- Kč
5038.074 silná, zelená 508,- Kč
5038.075 extra silná, modrá 539,- Kč
5038.076 spec. silná, černá 600,- Kč
5038.077 super silná, stříbrná 692,- Kč

 MSD Tubing - cena za 1 m (na roli je 30,5 m)
5038.302 slabá, žlutá 57,- Kč
5038.303 středně silná, červená 72,- Kč
5038.304 silná, zelená 77,- Kč
5038.305 extra silná, modrá 82,- Kč
5038.306 spec. silná, černá 92,- Kč
5038.307 super silná, stříbrná 102,- Kč
5038.308 thera-Band loop 20,5 x 7,6 cm 120,- Kč
5038.309 thera-Band loop 30,5 x 7,6 cm 150,- Kč

 Příslušenství
5036.001 madla - 1 pár 214,- Kč

 Bodytrainer
Bodytrainer je posilovací guma thera-Band tubing ukončená madly. dodává se v délce 1,4 m.
5037.143 středně silný, červený 326,- Kč
5037.144 silný, zelený 326,- Kč
5037.145 extra silný, modrý 326,- Kč
5037.146 spec. silný, černý 326,- Kč

 Tubing Loop
5034.006 tubing loop červený 320,- Kč
5034.007 tubing loop zelený 320,- Kč

 
 
 8. POMŮCKY PRO REHABILITAČNÍ A KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ 

 Pěnový posilovač prstů
ruční posilovač pěnový je tvarově přizpůsoben dlani ruky a určen pro lehčí posilování nebo prota-
hování.
5042.101 pěnový, různé barvy 40,- Kč
5042.103 pěnový - airEX, modrá, zelená 66,- Kč
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 Posilovač prstů - gumový kroužek
posilovač prstů ve tvaru kroužku je určen pro zdatnější.
5042.102 gumový kroužek - 1 ks 36,- Kč

 Posilovací guma RubberBand
Cvičení s posilovací gumou je snadné, můžeme ji používat doma, v tělocvičně i na cestách. Cvičení je 
také časové nenáročné, můžeme např. gumu napnout na roznožených nohách během čtení a pro-
cvičovat tak svaly dolních končetin. Cvičení lze provádět s jednou cvičební gumou, pro větší rozsah 
cviků je však lepší navázat na sebe dvě.
5042.105 posilovací guma rubberBand, obvod 39 cm, žlutá 41,- Kč

 Ruční posilovací kuličky Thera-Band
ruční posilovací kuličky thera-Band posilují stisk, zvyšují pohyblivost a zlepšují obratnost. jsou 
dodávány v různých sílách odporu, které jsou barevně odlišeny. Na výběr jsou dvě velikosti - kulička 
nebo vajíčko (označení Xl). výrobek je ekologicky nezávadný.
5035.001 1 ks - dle síly - žlutá, červená, zelená, modrá 279,- Kč
5035.003 1 ks - vajíčko - červená, zelená, modrá, černá 321,- Kč

 Flex-Bar
Flex-Bar je gumový váleček o průměru cca 4 cm a délce cca 31 cm určený k posilování horních kon-
četin.
5040.003 středně silný, červený 366,- Kč
5040.004 silný, zelený 407,- Kč
5040.005 extra silný, modrý 488,- Kč

 Činky - PVC
5053.005 0,5 kg, růžová, modrá 62,- Kč
5053.010 1 kg, fialová, modrá 82,- Kč
5053.015 1,5 kg, zelená, modrá 122,- Kč
5053.020 2 kg, žlutá, modrá 152,- Kč
5053.030 3 kg, modrá 244,- Kč
5053.050 5 kg, černá 407,- Kč

5053.105 0,5 kg aErOBiC 62,- Kč
5053.110 1 kg aErOBiC 97,- Kč
5053.115 1,5 kg aErOBiC 122,- Kč
5053.124 2 kg aErOBiC 152,- Kč

 
Medicineball, Medicineball Compact
míče medicineball mají dobrou odrazuschopnost a jsou bezpečné. používají se k posilování a udržo-
vání dobré kondice.
5102.001 medicineball pr. 20 cm, 1 kg, oranžový 438,- Kč
5102.002 medicineball pr. 33 cm, 2 kg, žlutý 783,- Kč
5102.003 medicineball pr. 33 cm, 3 kg, sv. červený 1.005,- Kč
5102.005 medicineball pr. 33 cm, 5 kg, červený 2.084,- Kč
5102.101 medicineball Compact pr. 12 cm, 1 kg, červený 224,- Kč
5102.102 medicineball Compact pr. 15,5 cm, 2 kg, žlutý 389,- Kč
5102.103 medicineball Compact pr. 17,5 cm, 3 kg, oranžový 539,- Kč
5102.105 medicineball Compact pr. 21 cm, 5 kg, modrý 762,- Kč
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 Manžety se závažím na zápěstí, 55x12 cm - 1 ks, barva koženky dle výběru zákazníka
5131.005 0,5 kg 224,- Kč
5131.010 1 kg 296,- Kč

 Manžety se závažím 68x25 cm - 1 ks, barva koženky dle výběru zákazníka
5130.010 1 kg 458,- Kč
5130.015 1,5 kg 529,- Kč
5130.020 2 kg 560,- Kč
5130.025 2,5 kg 610,- Kč
5130.030 3 kg 666,- Kč

 Pytle s pískem - 1 ks, barva koženky dle výběru zákazníka
5110.051 16x13 cm, 500 g 142,- Kč
5110.081 20x10 cm, 800 g 189,- Kč
5110.101 20x14 cm, 1000 g 214,- Kč
5110.121 25x15 cm, 1200 g 234,- Kč
5110.151 23x18 cm, 1500 g 269,- Kč
5110.181 27x18 cm, 1800 g 316,- Kč
5110.201 30x20 cm, 2000 g 366,- Kč
5110.251 34x18 cm, 2500 g 412,- Kč
5110.351 24x30 cm, 3500 g 529,- Kč
5110.451 45x18 cm, 4500 g 575,- Kč
5110.701 45x30 cm, 7000 g 682,- Kč

 9. SPORTOVNÍ POMŮCKY

 Gymnastické míče RITMICA
míče ritmica jsou určeny pro moderní gymnastiku, vrcholový sport i volný čas. mají hladký, lesklý, 
antistatický povrch s dobrou odrážecí schopností.
5103.001 pr. 17,5 cm, 280 g, žlutý, červený, zelený, modrý 194,- Kč
5103.002 pr. 19 cm, 420 g, žlutý, červený, zelený, modrý 242,- Kč

 Obruče
5103.101 Obruč barevná, pr. 60 cm 52,- Kč
5103.102 Obruč barevná, pr. 70 cm 57,- Kč
5103.103 Obruč barevná, pr. 80 cm 62,- Kč

 Step Aerobic - stupínek
step aerobic - stupínek je lehký, stabilní s protiskluzovým povrchem. stupínek lze nastavit do tří 
nebo dvou poloh. Nejvíce se využívá při skupinovém cvičení step-aerobicu.
5104.004 stupínek 68x28 cm, výška - 10/15 cm 1.118,- Kč

 Rotační desky
5104.101 s magnety 214,- Kč
5104.102 bez magnetů 204,- Kč

 Pomůcky k chůzi - HOLE
teleskopické hole -lEKi- Nordic Walking 
5104.109 teleskopické hole prEstiGE pro běžnou a horskou turistiku 1.999,- Kč
5104.110 teleskopické hole suprEmE 1.760,- Kč
5104.111 teleskopické hole spiN 1.535,- Kč
5104.108 hole podpůrná duralová 356,- Kč
5104.115 hole podpůrná - skládací 508,- Kč
5104.117 gumová koncovka lEKi 252,- Kč
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 Cvičební disk 
stimuluje body na chodidle, podporuje krevní oběh. 
5104.201  aCE piN disC 621,- Kč

 Posilovací pomůcky 
5104.103 posilovadlo “motýl“ 142,- Kč
5104.106 posilovací péra - 4 pružiny 184,- Kč
5104.116 posilovací kruh pilates 559,- Kč

 Švihadla
5078.028 bavlněné, délka 2,5 m 52,- Kč
5078.030 bavlněné, délka 3 m 57,- Kč
5078.125 silonové, vícebarevné, 2,5 m 47,- Kč
5078.130 silonové, vícebarevné, 3 m 52,- Kč
5078.225 kondiční, červené, zelené, růžové, modré, 2,5 m 142,- Kč
5078.230 kondiční, červené, zelené, růžové, modré, 3 m 152,- Kč

 Domácí kondiční hrazda kovová
5079.001 na výběr - do zárubní o šíři 65 - 100 cm, nosnost do 100 kg 285,- Kč

 Body Bar
5076.001 100 cm dlouhá dřevěná tyč 189,- Kč

 

 10. SPORTOVNÍ POTřEBY PRO VOLNÝ ČAS

5111.001 Badmintonová sada v tašce, 2 pálky + košíček - pevný výplet 142,- Kč
5111.002 Badmintonová sada, 2 kovové pálky + košíček - pevný výplet 152,- Kč
5111.003 Košíčky barevné - 4 ks 20,- Kč
5111.101 sada pro stolní tenis - 2 pálky - hladké potahy, 3 míčky 142,- Kč
5111.102 míčky, 6 ks, blistr vitory, pioneer, pr. 40 mm 30,- Kč
5111.201 soft tenis - barevný (2x raketa + soft míček) 102,- Kč
5111.202 soft míček pr. 70 mm - 3 ks 41,- Kč
5111.301 létající talíř plastový, pr. 22 cm, různé barvy 25,- Kč

 11. POMŮCKY PRO KOORDINACI POHYBu A STABILITu TĚLA

 Balanční točny 
Balanční točna je vhodnou tréninkovou pomůckou pro zlepšení koordinace rovnováhy.
5060.001 pvC, pr. 40 cm, v. 9 cm, červená, nosnost max. 120 kg 651,- Kč
5060.004 dřevěná, pr. 35 cm, v. 4,2 cm, nosnost max. 100 kg  732,- Kč
5060.008 dřevěná, pr. 35 cm, v. 7 cm, nosnost max. 100 kg  783,- Kč
5060.007  dřevěná výseč 39 x 35 cm 750,- Kč

 Balanční pomůcky
5060.009 senso Balance igel 16 cm, balanční čočka s masážními výstupky, vhodné  279,- Kč
 k podpoře koordinace pohyblivosti, masáž nohou, posilovací cvičení
5060.010 moonhopper sport, stabilní pevná deska na pružném skákadle, max. 110 kg  702,- Kč
5060.011 multiroll pilates, nafukovací válec 18 x 80 cm 859,- Kč
5060.013  Formula Fit - roll, nafukovací válec, max. 17 x 65 cm 640,- Kč
5060.014  Wippsider, balanční plocha plastová 550,- Kč
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 Houpací, pojízdné desky
houpací desky se používají pro nácvik rovnováhy. jsou vyrobeny z překližky. Některé jsou potaženy 
koženkou. pojízdná deska je také zhotovena ze silné lepené překližky.
5071.001 houpací deska, 50 x 50 x 10 cm, horní část potažená koženkou 1.423,- Kč
5071.008 houpací deska, 65 x 35 x 8 cm, bez potažení, se zarážkami pro nohy  874,- Kč
5072.001 pojízná deska, 65 x 35 cm 1.210,- Kč

 Pedalo
pedalo je cvičební pomůcka pro koordinaci pohybu. Kromě nácviku rovnováhy slouží k posilování 
svalstva dolních končetin. je sestaveno z koleček s gumovými okraji, která jsou spojena pevnými 
stupátky.
5072.002 pedalo jednoduché - 3 kolečka 1.830,- Kč
5072.003 pedalo dvojité - 6 koleček 3.892,- Kč
5072.004 reha pedalo - 6 koleček a držadlo 7.624,- Kč

 AeroStep
aerostep jsou dva vzduchové masážní polštáře spojené stabilizační deskou. tato pomůcka slouží ke 
zlepšení rovnováhy a koordinace pohybu.
5104.002 51 x 37 x 8 cm 1.672,- Kč

 Activa-Disc
activa-disc je balanční plocha určená pro cvičení nebo sezení na židli. tvrdost a elastičnost lze při-
způsobit dofouknutím.
5121.005 pr. 40 cm, modrá 550,- Kč
5121.007 pr. 30 cm, žlutá 478,- Kč

 Disc‘o‘sit
disc‘o‘sit se používá jako balanční plocha k nácviku stability. je možné ji také využít k sezení nebo 
jako plovací desku při výuce plavání. lze podle potřeby dofouknout.
5121.006 pr. 39 cm, modrý nebo fialový 692,- Kč
5121.008 pr. 32 cm, červený 610,- Kč

 Stability Trainer
Balanční plochy stability trainer jsou z měkkého pěnového materiálu s protiskluzovým povrchem. 
tyto pomůcky slouží k nácviku stability.
5121.101 44 x 24,5 x 5 cm, modrá - slabší 692,- Kč
5121.102 37 x 21 x 4,5 cm, zelená -  silnější 692,- Kč
5121.106 Balance pad - balanční plocha modrá 692,- Kč

 Trampolíny
5073.100 pr. 1000 mm 1.393,- Kč
5073.140 pr. 1400 mm 1.881,- Kč
5073.180 pr. 1800 mm 3.141,- Kč

 Propriomed  
propriomed je pomůcka k optimalizaci reakcí. je určen  pro sport, fitness a zdravotnictví.
dodací lhůta cca 4-6 týdnů. 
5077.150 délka 150 cm 15.374,- Kč
5077.170 délka 170 cm 16.318,- Kč
5077.190 délka 190 cm 16.873,- Kč
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 12. RIBSTOLE, ŠVÉDSKÉ LAVIČKY - pro rehabilitaci a sport

 Ribstol pokojový 
ribstol pokojový včetně kotvení - vhodné pro mš a domácí využití. Bočnice jsou vyrobeny 
ze spárovky, příčky z tvrdého dřeva jako např. buk, dub. průměr příčky 35 mm.
5081.622 š. 600 x v. 2200, 2300, 2400 mm 3.348,- Kč
5081.625 š. 600 x v. 2500, 2600 mm 3.799,- Kč
5081.627 š. 600 x v. 2700 mm 4.003,- Kč
5081.722 š. 700, 750, 800 x v. 2200, 2300, 2400 mm 3.637,- Kč
5081.725 š. 700, 750, 800 x v. 2500, 2600 mm 4.033,- Kč
5081.727 š. 700, 750, 800 x v. 2700 mm 4.216,- Kč
5081.823 š. 800 x v. 2300 mm 2.997,- Kč

 Ribstol FITNESS 
ribstol FitNEss včetně kotvení - vhodné pro školy a rehabilitační zařízení. Bočnice jsou vyrobeny 
ze spárovky, příčky z tvrdého dřeva jako např. buk, dub. průměr příčky 45 mm.
5082.822 š. 800 x v. 2200, 2300, 2400 mm 4.575,- Kč
5082.825 š. 800 x v. 2500, 2600 mm 4.877,- Kč
5082.827 š. 800 x v. 2700 mm 5.050,- Kč
5082.922 š. 900 x v. 2200, 2300, 2400 mm 4.775,- Kč
5082.925 š. 900 x v. 2500, 2600 mm 5.152,- Kč
5082.927 š. 900 x v. 2700 mm 5.334,- Kč
5082.122 š. 1000 x v. 2200, 2300, 2400 mm 5.131,- Kč
5082.125 š. 1000 x v. 2500, 2600 mm 5.538,- Kč
5082.127 š. 1000 x v. 2700 mm 5.720,- Kč

 Prkno k ribstolu
5081.999 hrazda k ribstolu pokojovému - 600, 700, 800 mm 1.474,- Kč
5083.150 prkno k ribstolu, čalouněné, 1500 mm 1.881,- Kč
5083.180 prkno k ribstolu, čalouněné, 1800 mm 2.491,- Kč

 Švédské lavičky
švédské lavičky jsou vyrobeny ze smrkového dřeva a na koncích vybavené závěsnými háky pro 
upevnění na ribstol.
5084.200 délka 2.000 mm (kovové nohy) 3.507,- Kč
5084.240 délka 2.400 mm (kovové nohy) 3.883,- Kč
5084.300 délka 3.000 mm (dřevěné nohy) 5.316,- Kč

 

 13. ŽÍNĚNKY A PODLOŽKY - pro rehabilitaci a sport

 Žíněnky  AIREX 
Žíněnky airEX jsou vyrobeny z porézní pěnové hmoty. mají vysokou odolnost proti opotřebení. po-
vrch žíněnek je antibakteriální a protiskluzový. při silném tření povrchu se pokožka nespálí. Žíněnky 
se také využívají ve vodě. jsou vysoce kvalitní, navíc zesíleny neroztrhatelnou fólií.
5092.001 Coronella, červená, zelená, modrá,185 x 60 x 1,5 cm, 2,2 kg 2.949,- Kč
5092.002 Corona, červená, zelená, modrá,185 x 100 x 1,5 cm, 3,6 kg 4.981,- Kč
5092.003 Herkules, zelená, modrá, 200 x 100 x 2,5 cm, 6 kg 7.471,- Kč
5092.004 Atlas, červená zelená, 200 x 125 x 1,5 cm, 5,5 kg 8.031,- Kč
5092.008 Fitline 140, světle modrá, 140 x 58 x 1 cm, 1,2 kg 1.729,- Kč
5092.005 Fitline 180, světle modrá, 180 x 58 x 1 cm, 1,4 kg 2.186,- Kč
5092.007 Bambino, červená, zelená, modrá, antracitová, 180 x 60 x 0,5 cm, 1,1 kg 1.627,- Kč
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 Podložky PROFI 
Žíněnky profi Gymmat mají oblé rohy a jsou vodě a špíně odolné. mají protiskluzovou úpravu povr-
chu a pro svoje vlastnosti jsou vhodné pro kliniky, fitness kluby i pro individuální trénink jak doma, 
tak v tělocvičně. Žíněnky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu pE, který drží svůj tvar, proto 
jsou určeny pro vysokou zátěž a intenzivní cvičení.
5092.009 Žíněnka PROFI 180 x 120 x 1,5 cm 2.593,- Kč
5092.010 Žíněnka PROFI 180 x 60 x 2 cm 1.595,- Kč
5092.015 Žíněnka PROFI 180 x 60 x 1,5 cm 1.385,- Kč
5092.016 Žíněnka PROFI 140 x 60 x 1 cm 768,- Kč
5092.017 Žíněnka PROFI 140 x 60 x 1,5 cm 1.082,- Kč
5092.018 Žíněnka PROFI GymMat 140 x 60 x 2 cm 1.322,- Kč
5092.019 Žíněnka PROFI 180 x 120 x 2 cm 2.750,- Kč

 Žíněnky Thera-Band
Žíněnky thera-Band jsou vodě a špíně odolné. jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu pE. 
pro svoji vysokou odolnost jsou vhodné pro široké použití - v tělocvičnách, pro rehabilitační cvičení 
i individuální trénink doma.
5092.011 190 x 60 x 1,5 cm, červená, zelená, modrá, 0,7 kg 1.677,- Kč
5092.012 190 x 60 x 2,5 cm, červená, zelená, modrá, 1 kg 1.881,- Kč
5092.013 190 x 100 x 1,5 cm, červená, zelená, modrá, 1,2 kg 2.593,- Kč

 Žíněnka Economy
Žíněnka Economy je vyrobena z vysoce odolného plastu.
5092.021 200 x 100 x 6 cm, modrá, 17 kg 3.314,- Kč

 Žíněnky Klasik
Žíněnky Klasik mají jádro o hustotě rE 120 kg/m³, protiskluzovou úpravu, skrytý zip a kožené rohy.
5092.022 200 x 100 x 8 cm, světle modrá, cca 15 kg 4.064,- Kč
5092.024 200 x 100 x 6 cm, světle modrá, cca 15 kg 3.863,- Kč

 Ultralehké žíněnky
ultralehké žíněnky mají spodní stranu s protiskluzovým dezénem. rohy jsou opatřeny suchými 
zipy, které umožňují skládání kompaktních ploch. jádro je z polyetylenu.
5092.023 200 x 100 x 6 cm, modrá, 5 kg 3.965,- Kč
5092.025 200 x 100 x 8 cm, modrá, 7 kg 4.778,- Kč

 Podložky na cvičení
5092.092 180 x 50 x 0,8 cm, fialovo-zelená, zeleno-modrá, zeleno-fialová 87,- Kč
5092.093 140 x 50 x 0,8 cm, fialovo-zelená, zeleno-modrá, zeleno-fialová 72,- Kč
5092.094 90 x 50 x 0,8 cm, fialovo-zelená, zeleno-modrá, zeleno-fialová 52,- Kč

 Skládací podložka (taška) na aerobic
5092.200 90 x 49 x 2,5 cm, černo-zelená 179,- Kč
5092.201 YOGa žíněnka 180 x 60 x 0,5 cm 376,- Kč
5092.201 masážní podložka senso mat 630,- Kč
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 14. AQuA PRODuKTY - pro rehabilitaci a cvičení ve vodě

5045.001 balanční talíř, pr. 30 cm (thera-Band) 468,- Kč
5045.002 ploutve v síťce - pár (thera-Band) 1.128,- Kč
5045.003 nylonový pytel 60 x 90 cm, modrý (thera-Band) 356,- Kč

 Vodní činky Thera-Band
vodní činky jsou určeny k posilování a zlepšení rovnováhy. Narozdíl od činek používaných
na souši u vodních činek využíváme vztlaku a odporu vody. vodní činky se snažíme udržet pod
vodou, čímž dochází k procvičení jiné skupiny svalů, než procvičujeme na souši. Činky lze
také použít jako nadnášecí pomůcku.
5046.001 vodní činky, červené, pár 508,- Kč
5046.002 vodní činky, zelené, pár 610,- Kč
5046.003 vodní činky, modré, pár 661,- Kč
5046.004 vodní činka FlEXi - 1 ks 600,- Kč
5046.005 kotníkový plovák, pár 400,- Kč

 Plovací pomůcky
5047.010 Funboard, vícebarevná plovací podložka, spojovatelná 417,- Kč
5047.011 modrá spojka k plovací podložce FunBoard 174,- Kč

5047.201 plavecká deska malá, červená (plastová) 92,- Kč
5047.202 plavecká deska velká, fialová (plastová) 152,- Kč
5047.300 plavecká deska profi 30 x 20 x 3,8 cm 204,- Kč
5047.301 plavecká deska 30 x 20 x 3,8 cm, různé barvy 204,- Kč
5047.302 plavecká deska motýl, 39 x 30 x 3,8 cm, různé barvy 244,- Kč
5047.303 plavecká deska žabka, 39 x 30 x 3,8 cm, různé barvy 224,- Kč
5047.304 plavecká deska medvěd, 34 x 29 x 3,8 cm, různé barvy 234,- Kč
5047.305 plovák ryba, 40 x 30 x 3,8 cm, různé barvy 264,- Kč
5047.306 plovák delta, 55 x 35 x 3,8 cm, různé barvy 306,- Kč
5047.312 plavecká deska kačka 160,- Kč
5047.313 plavecká deska kytička 170,- Kč
5047.315 plavecká deska želva 170,- Kč
5047.307 plavecký pás 600, délka popruhu 60 cm, různé barvy 160,- Kč
5047.308 plavecký pás 1000, délka popruhu 100 cm, různé barvy 200,- Kč
5047.309 nadlehčovací křidélka - pár 275,- Kč
5047.310 nadlehčovací kroužky - pár 275,- Kč
5047.311 nadlehčovací rukávky - pár 244,- Kč
5047.314 plavecký pás s ploutví 150,- Kč
5047.080 vodní nudle kulatá, 160 x 7 cm, žlutá, modrá, červená, zelená 112,- Kč
5047.090 vodní nudle hranatá, 170 x 6 x 6 cm, modrá 814,- Kč

5048.006 plovací límec pro tělesně postižené - velký, nosnost 120 kg, červený 2.289,- Kč
5048.007 plovací límec pro tělesně postižené - malý, nosnost 60 kg, červený 1.829,- Kč
5048.008 plovací pás aqua - (s), nosnost 60 kg 750,- Kč
5048.009 plovací pás aqua - (m), nosnost 60  - 75 kg 750,- Kč
5048.010 plovací pás aqua - (l), nosnost 75  - 100 kg 750,- Kč
5048.011 plovací pás aqua - (Xl), nosnost 100  - 125 kg 750,- Kč
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 15. PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

 Sedací a podkládací pomůcky, masážní podložky
5121.001 klín 39 x 37 x 7/0 cm, výplň molitan, bavlněný potah 376,- Kč
5121.002 klín 39 x 37 x 7/0 cm, výplň molitan, potah z koženky 396,- Kč
5121.003 Fit - sit, masážní nafukovací klín, šedý 610,- Kč
5121.004 poduška bederní, výplň - duté vlákno, bavlněný potah 163,- Kč
5121.010 vitarOll, nafukovací masážní ovál s gumičkou 478,- Kč
 pro připevnění k opěradlu, modrý, 29,5 x 12 x 4 cm
5121.011 COmFOrt‘a‘BaCK - modrá bederní masážní nafukovací opěrka 996,- Kč
 s černým potahem, 33 x 24 x 5 cm
5121.009 anatomický polštář d. 44 x š. 33 x v. 12/8 cm, výplň - pěna pur, 204,- Kč
 snímatelný bavlněný potah 
5121.018 dYNair premium, sedací klín, 40 cm 815,- Kč
5121.017 dYNair Ballkissen Cardo, vzduchová podložka 711,- Kč
5121.103 dYNair Ballkissen 33 cm, senso 670,- Kč
5121.104 dYNair Ballkissen 36 cm, hladký 780,- Kč
5121.105 dYNair Ballkissen 36 cm, senso 780,- Kč
5121.105 dYNair Ballkissen 50 cm, meditační 2.100,- Kč
  
 Zdravotní polštáře
5121.201  zdravotní polštář TÁŇA, 50 x 60 cm, výplň - ovčí rouno, potah - 100% bavlna, 782,- Kč
 včetně povlaku - bavlna/polyester 
5121.202  zdravotní polštář TÁŇA, 50 x 60 cm, výplň - duté vlákno ze 100% polyesteru,  627,- Kč
 potah - 20% pEs, 80% bavlna, včetně povlaku - bavlna/polyester 
 
5121.301  zdravotní polštář BÁRA, 40 x 60 cm, výplň - ovčí rouno, potah - 100% bavlna, 666,- Kč
 včetně povlaku - bavlna/polyester 
5121.302  zdravotní polštář BÁRA, 40 x 60 cm, výplň - duté vlákno ze 100% polyesteru,  622,- Kč
 potah - 20% pEs, 80% bavlna, včetně povlaku - bavlna/polyester  
 
5121.401  týlová poduška MÁjA, 47 x 27 cm, výplň - ovčí rouno, potah - 100% bavlna, 344,- Kč
 včetně povlaku - bavlna/polyester 
5121.402  týlová poduška MÁjA, 47 x 27 cm, výplň - duté vlákno ze 100% polyesteru,  333,- Kč
 potah - 20% pEs, 80% bavlna, včetně povlaku - bavlna/polyester 
 
5121.501  šíjový váleček PEPA, výplň - ovčí rouno, potah - 100% bavlna, 289,- Kč
 včetně povlaku - bavlna/polyester 
5121.502  šíjový váleček PEPA, výplň - duté vlákno ze 100% polyesteru,   255,- Kč
 potah - 20% pEs, 80% bavlna, včetně povlaku - bavlna/polyester
  
5121.203  samostatný povlak TÁŇA - bavlna/polyester 127,- Kč
5121.303  samostatný povlak BÁRA - bavlna/polyester                 122,- Kč
5121.403  samostatný povlak MÁjA - bavlna/polyester                92,- Kč
5121.503  samostatný povlak PEPA - bavlna/polyester                92,- Kč

 Výrobky z vlny
5121.601 návlek na koleno, 65 x 22 cm, 1ks 234,- Kč
5121.602 návlek na loket, 40 x 18 cm, 1ks 132,- Kč
5121.603 ledvinový pás, 65 x 25 cm, 1ks 234,- Kč
5121.604 nákrční límec, 54 x 10 cm, 1ks 102,- Kč
5121.605 návlek na zápěstí, 28 x 10 cm, 1ks 92,- Kč
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 Klínové podložky
molitanová výplň, potah z koženky, barva koženky - dle výběru zákazníka.
5122.421 40 x 20 x 10/2 cm 296,- Kč
5122.441 40 x 40 x 10/2 cm 585,- Kč
5122.641 60 x 40 x 12/2 cm 1.053,- Kč
5122.443 40 x 40 x 30/2 cm 1.144,- Kč
5122.553 50 x 50 x 30/2 cm 1.286,- Kč

 Podkládací kvádry
molitanová výplň, potah z koženky, barva koženky - dle výběru zákazníka.
5123.221 25 x 25 x 10 cm 296,- Kč
5123.571 50 x 25 x 10 cm 468,- Kč
5123.572 50 x 25 x 20 cm 926,- Kč
5123.644 60 x 40 x 40 cm 2.105,- Kč
5123.654 60 x 50 x 40 cm 2.384,- Kč
5123.594 50 x 45 x 40 cm 2.140,- Kč

 Polštář
molitanová výplň, potah z koženky, barva koženky - dle výběru zákazníka.
5124.431 35 x 45 cm, se zipem 396,- Kč
5123.595 polštář ve tvaru podkovy 407,- Kč

 Půlválce
molitanová výplň, potah z koženky, barva koženky - dle výběru zákazníka.
5127.075 50 x 20 x 7 cm 296,- Kč
5127.095 50 x 20 x 9 cm 386,- Kč
5127.126 65 x 20 x 12 cm 666,- Kč

 Válcové podložky
molitanová výplň, potah z koženky, barva koženky - dle výběru zákazníka.
5125.125 průměr 12 cm, délka 50 cm 351,- Kč
5125.156 průměr 15 cm, délka 60 cm 575,- Kč
5125.186 průměr 18 cm, délka 60 cm 712,- Kč
5125.201 průměr 20 cm, délka 100 cm 1.149,- Kč

Na vaše přání zhotovíme podkládací pomůcku dle vámi požadovaných rozměrů. Cena bude stano-
vena individuálně.

 16. SIMuLÁTORY 

9002.010 G-EO systems cena na vyžádání
9002.021 lokomat cena na vyžádání
9002.031 lokomat pro děti cena na vyžádání
9002.041 andago cena na vyžádání
9002.051 Erigo cena na vyžádání
9002.061 armeo cena na vyžádání
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 18. BYLINNÉ KOuPELOVÉ PřÍSADY A OLEjE
 
 Bylinné koupelové přísady
jsou pro kůži neutrální, dobře se snášejí, osvěžují, uvolňují dýchací cesty. působí uvolňujícím, 
osvěžujícím účinkem, pomáhají při nervozitě, poruchách spánku. upravují krevní oběh a srdeční 
činnost, látkovou přeměnu, vnitřní dýchání, zlepšují filtrační činnost ledvin. doporučují se i do 
perličkových (vířivých) masážních koupelí.
4060.001  na výběr - meduňka, růžový kaštan, eukalyptus, extrakt z jehličí,   316,- Kč
 mořské řasy, levandule, tymián, květy luk, heřmánek, rozmarýn, ženšen, 
 balení 500 ml
 
 Koupelové soli    
 
 Bylinná koupelová sůl
mimořádně silná, aromatická koupelová přísada. Éterické oleje jsou vykrystalizovány společně  
s chloridovými a sulfátovými solemi.
4061.001  balení 600 mg 336,- Kč
 
 Sůl z Mrtvého moře
pomáhá při léčbě lupénky, plísní, ekzémů, dermatitid. Odstraňuje odumřelé buňky, zjemňuje, čistí, 
zvlhčuje, působí proti celulitidě, zmírňuje bolesti a otoky kloubů, uvolňuje sval. a kloubní ztuhlost, 
stabilizuje metabolické a nervové procesy, inhalací během koupele ulevuje bronchit. potížím.
4061.002  balení 2000 g 712,- Kč
 
 GALA
Koupelová sůl s rostlinnými silicemi prokrvuje, prohřívá pokožku a svaly. lze ji také použít  
v perličkové a vířivé lázni. Citronová (žlutá) - povzbuzující, účinně zbavuje únavy, fenyklová (zele-
ná) - celkově zklidňuje, působí proti nespavosti, jedlová (modrá) - zlepšuje dýchání, levandulová 
(růžová) - celkově relaxační, zmírňuje bolesti pohybového ústrojí. složení: kamenná sůl, kompozice 
rostlinných silic. 
4061.103 na výběr - citron, fenykl, levandule, jedle, balení 600 g 72,- Kč

 SPRINT
Koupelová sůl na nohy spriNt regeneruje a osvěžuje, změkčuje kůži a nehty, dezinfikuje. používá 
se k pravidelnému  ošetření nohou před pedikúrou. lze ji také použít do perličkových koupelí. 
4061.201 s citronelou, 250 g  52,- Kč
4061.202 s Tea Tree, 250 g 52,- Kč

 Masážní přípravky

 BIOMENT
Bylinný přípravek Bioment gel zmírňuje revmatické bolesti a bolesti kloubů a páteře, odstraňuje 
únavu a namožení svalů, působí regeneračně a protizánětlivě, působí pozitivně na cévní systém, 
regeneruje po fyzické námaze a sportovních výkonech. složení: silice eukalyptu, rozmarýnu, máty 
peprné, levandule, hřebíčku, extrakt z plodu kaštanu. 
4062.011 balení 370 ml  194,- Kč
4062.021 balení 3000 g 864,- Kč

 SKOŘICOVÝ KRÉM
intenzivně prohřívací prostředek se skořicí prokrvuje a prohřívá svaly před sportovním výkonem 
nebo regeneruje po výkonu. intenzivní prokrvení působí příznivě na celulitidu a mobilizuje tukové 
polštáře při redukci nadváhy, je vhodný k zábalům. složení: vysoký obsah skořicové silice. 
4062.012 balení 330 g  214,- Kč
4062.022 balení 3000 g  1.310,- Kč
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 EUTHOL
Chladivý přípravek zmírňuje bolesti namožených svalů a kloubů pomocí silného účinku mentolu, 
působí proti svalové horečce, dokáže ulevit bolavým nohám po dlouhé chůzi nebo stání. složení: 
silice z eukalyptu, máty peprné, borovice, kafru a extrakty z kostivalu a kaštanu. 
4062.013 balení 200 g 102,- Kč

 Bylinné masážní přípravky s rostlinnými extrakty - kaštan, arnika, kostival.  
Kaštan má protizánětlivé účinky, tlumí a odstraňuje otoky, příznivě ovlivňuje pružnost a pevnost 
cév. 
arnika tlumí kloubní záněty, má silný hojivý účinek. 
Kostival má mimořádně hojivé účinky, doporučuje se při rehabilitaci poúrazových a pooperačních 
stavů kostí a kloubů. 
4062.014 na výběr - kaštan, arnika, kostival - balení 380 g  122,- Kč
4062.024 na výběr - kaštan, arnika, kostival - balení 3.000 g 498,- Kč
4062.023 BIOARTHRO gel - balení 3.000 g  860,- Kč
4062.019 BIOARTHRO gel - balení 370 ml  180,- Kč

 ACTIVE SPORT
masážní oleje připravené ve čtyřech druzích s různými kompozicemi rostlinných silic. 
4062.015 základní - mandlový olej bez rostlinných silic, balení 1000 ml 396,- Kč
4062.026 chladivý - borovice, eukalyptus, mentol, kafr, balení 1000 ml 468,- Kč
4062.017 relaxační - cedr, meduňka, levandule, geránie, balení 200 ml  163,- Kč
4062.027 relaxační - cedr, meduňka, levandule, geránie, balení 1000 ml 478,- Kč
4062.018 stimulující - citron, pomeranč, mandarinka, balení 200 ml  163,- Kč
4062.028 stimulující - cit ron, pomeranč, mandarinka, balení 1000 ml 478,- Kč

 Kosmetický parafín 
tuhý parfémovaný parafín určený k zábalům. prokrvuje a regeneruje pokožku, výrazně působí 
proti tvorbě vrásek. použití -  jako pleťovou masku na obličej nebo zábal na krk, ruce nebo nohy.  
4063.001 balení 330 ml 102,- Kč

 Bylinné oleje
Bylinné oleje slouží k vetření do kůže, jako přísady do koupele, k celkovému osvěžení, jako aroma-
terapie.
 
4064.001  Dračí čínský olej z léčivých bylin, balení 100 ml  458,- Kč
4064.002  Zlatý olej (olej z avokáda, jojoby, pšeničných klíčků) 100 ml 366,- Kč  
4064.003  Olej 102 s heřmánkem, balení 100 ml 366,- Kč
4064.101 Tea Tree Oil (100% olej z čajov. australského) 30 ml 244,- Kč
4064.102 Bergamotová silice, povzbuzuje, osvěžuje, 30 ml  184,- Kč
4064.103 Citronová silice, osvěžuje, povzbuzuje, proti nachlazeni, 30 ml  102,- Kč
4064.104 Citronelová silice, zmírňuje bolesti hlavy, povzbuzuje, 30 ml  102,- Kč
4064.105 Eukalyptová silice, osvěžuje, prokrvuje, usnadňuje odkašlávání, 30 ml  102,- Kč
4064.106 Hřebíčková silice, působí dezinfekčně, zlepšuje spánek  132,- Kč
4064.107 Levandulová silice, uklidňuje i povzbuzuje, proti nespavosti, 30 ml  183,- Kč
4064.108 Mátová silice, pomáhá při nevolnosti a zvracení, bolestech hlavy, 30 ml  142,- Kč
4064.109 Rozmarýnová silice, zlepšuje krevní oběh a paměť, proti únavě, 30 ml 132,- Kč
4064.201 Spací olej - zklidňuje, lahvička s rozprašovačem, 40 ml  102,- Kč
4064.203 BIOMENT spray - zklidňuje, lahvička s rozprašovačem, 100 ml  102,- Kč
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