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VITAMMY HEAT PODUSZKA ELEKTRYCZNA

Rozluźnia zmęczone mięśnie, rozgrzewa, daje uczucie 
przyjemnego ciepła. Pomaga w łagodzeniu dolegliwości na 
choroby zwyrodnienia stawów, reumatyzm, nerwobóle,
choroby oskrzeli, przykurcze mięśniowe, rwa kulszowa, 
reumatoidalne zapalenie stawów.
Poduszka posiada poszewkę, którą można bez problemu 
wyprać w pralce (wykonana w 100% z poliestru - bardzo 
miękka, przyjemna i przytulna).
Bezpieczeństwo - poduszka elektryczna wyłącza się automa-
tycznie po 2h.
3 poziomy ciepła do wyboru poprzez elektroniczną regula-
cję.

        Wyróżniki:

Równomierna dystrybucja 
ciepła
Kształt dopasowuje się 
do wszystkich części ciała
 Miękkia zmywalna tkanina
Wymiar 31 x 42 cm
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

5906874252437 TOW008934 9087327

EAN TOW BLOZ

Lampa na podczerwień z żarówką �rmy Philips. Regulowany 
kąt nachylenia lampy pomaga w odpowiednim ustawieniu 
lampy. Lampa sprawdzi się przy: chorobach reumatycznych, 
alergiach, usuwaniu toksyn z organizmu. Wspomaga 
pielęgnację twarzy i dbanie o urodę i leczeniu trądziku. 

        Wyróżniki:

Gwarancja:  2 lata•

 
•

MOMERT INFRALAMP LAMPA IR ROZGRZEWAJĄCA NA PODCZERWIEŃ

Zastosowanie miejscowe nośnika ciepła na bolące    mięśnie powoduje rozsze-
rzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych .

Zwiększając temperaturę w tkankach zwiększamy przepływ krwi , dzięki czemu 
uśmierzamy ból i zmniejszamy napięcia powie-
rzchniowe.

5997307530017 TOW004346 9080772

EAN TOW BLOZ

5997307530000 TOW002357 9073058
150W

100W150W 100W

NOVAMA KINO2 TAŚMA KINESIOLOGY (KINESIOTAPING)

Kinesiotaping znajduje zastosowanie w �zjoterapii 
przeciwbólowej, ortopedycznej, neurologicznej, poopera-
cyjnej, onkologicznej, sportowej, pediatrycznej. Wspiera 
procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu oddziałując 
24 godziny na dobę. 
Naklejona taśma delikatnie unosi skórę i zwiększa w ten 
sposób przestrzeń, jaka tworzy się między nią a mięśniami - 
właśnie ten efekt jest kluczowy dla działania kinestiotapingu. 

Zmniejsza ból i neutralne odczucia skóry i mięśni, redukuje 
obrzęki i zastoje limfatyczne. Wspomaga pracę mięśni, 
koryguje niewłaściwą pozycję stawu. 

        Wyróżniki:

Wodoodporna (poziom 3), 
Miękka i komfortowa 
( > 100g/m2), 
Dłuższa kleistość, 
Idealna powłoka klejąca, 
Certy�katy FDA i SGS, 
Różne kolory do wyboru
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

6953663103516 TOW002500 9072686

EAN TOW BLOZ

6953663103547 TOW002506 9072687
6953663103578 TOW002504 9061993
6953663103554 TOW002508 9073008
6953663103608 TOW002515 9073007
6953663103561 TOW002510 9061997
6953663103592 TOW002513 9073005
6953663103615 TOW002517 9073004

royal-blue

niebieska

cielista

zielona

różowa

fioletowa

czerwona

czarna

•
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VITAMMY ICE ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI

Produkt nowej generacji. Stymulacja mięśni (EMS) i nerwów 
(TENS). Masaż, akupresura i akupunktura.
Uśmierzanie  bólu: pleców,  karku,  krzyża,  kończyn, stawów, 
mięśni,  kolana, łokcia, barku, nadgarstka, pięty, stopy, itp.

Schorzenia: zwyrodnienie kręgów szyjnych, rozrost  kości, 
napięcie  mięśni  lędźwiowych,  dyskopatia lędźwiowa, rwa 
kulszowa, martwica głowy kości udowej, reumatyzm
i  reumatoidalne  zapalenie  stawów, wapniejące  zapalenie 
ścięgna  barku,  zwichnięcia,  bóle nóg.

        Wyróżniki:

Masowanie
Uśmierza ból
Pomaga w regeneracji
Stymuluje mięśnie
Stymuluje nerwy
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

Delikatne i miękkie eletrody do stymulator mięśni Vitammy 
Ice. Żywotność elektrody wynosi około 80 zabiegów po 15 
minut. Można wykorzystywać na powierzchni całego ciała.
Delikatne dla skóry, miękkie i bardzo elastyczne.

        Wyróżniki:

 5 par elektrod

6948423805205 TOW003537 9073095

EAN TOW BLOZ

VITAMMY ICE ELEKTRODY DO STYMULATORA MIĘŚNI

6948423805014 TOW003536 9072854

EAN TOW BLOZ

6948423805007 TOW003535 9072852

szary

niebieski

•

Akcesoria MEDEL - elektrody wymienne do stymulatora 
mięśni MYO FIT 2 i MYO FIT 4

MEDEL MYO-FIT ELEKTRODY ELEKTRODY DO STYMULATORA MIĘŚNI 

- TOW009221 -

EAN TOW BLOZ

- TOW009220 -

Urządzenie dedykowane wszystkim osobom aktywnie 
uprawiającym sport, a także pacjentom w procesie rehabili-
tacji. Stymulacja w 2 programach jednocześnie, 39 progra-
mów dla 7 partii ciała. Czytelny podświetlany ekran LCD, 4 
pary elastycznych elektrody, zasilanie sieciowe, ładowarka w 
zestawie. Wskaźnik poziomu akumulatora, automatyczne 
wyłączenie po 2 minutach nieużywania. Poręczna torba w 
zestawie. 

MEDEL MYO-FIT 4 ELEKTROSTYMULATOR 2 - KANAŁOWY

Elektrostymulator umożliwia pracę w jednym z 3 trybów 
spośród 125 proponowanych programów ( 82 sport, 22 
TENS, 21 �tness). Posiada dwie pary elastycznych elektrod, 
które mogą stymulować jednocześnie określoną partię 
mięśni lub zostać rozdzielone i oddziaływać na inne partie 
ciała. W zestawie otrzymujemy 2 elastyczne elektrody, 2 
kable do elektrod, 4 baterie 1,5 V AAA, torbę ochronną. 

MEDEL MYO-FIT 2 ELEKTROSTYMULATOR 2 - KANAŁOWY

8025081915762 TOW002129 -

EAN TOW BLOZ

        Wyróżniki:

2 Kanały pracy
125 programów
EMS i TENS
Czytelny, podświetlany 
ekran LCD
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

8025081915755 TOW002128 -

EAN TOW BLOZ

        Wyróżniki:

2 Kanały pracy
125 programów
EMS i TENS
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

46x98mm

50x50mm
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Kompres żelowy nowej generacji - wielokrotnego użytku. 
Z jednej strony posiada welurowa powłokę delikatną w 
dotyku, można stosować  bezpośrednio na skórę. Pomaga 
naturalnie zmniejszyć ból przez zimno lub ciepło. Zimne 
stosowanie: drobne kontuzje, siniaki i stłuczenia... Gorące 
zastosowanie: drobne rany, kolka niemowlęca, bóle brzucha. 
Możliwość szybkiego podgrzania w mikrofalówce lub 
zmrożenia w zamrażarce. Rozmiar: 8 x 12,5cm. 

        Wyróżniki:

leczenie ciepłem
i zimnem

•

 
 

VISIOMED KINECARE BUDDY KOMPRES CIEPŁO-ZIMNO DLA DZIECI  ‘MIŚ’

3700609705289 TOW008993 -

EAN TOW BLOZ

3700609705289 TOW009020 -
3700609705289 TOW009021 -
3700609705289 TOW009022 -
3700609705289 TOW009023 -
3700609705289 TOW009024 -

• 
 

 

Kompres ciepło/ zimno z błota z Morza Martwego. Kompre-
sy wielokrotnego użytku, dopasowane do konkretnych 
zastosowań i na konkretne części ciała. Wnętrze kompresu 
jest wypełnione naturalny błotem z morza martwego oraz 
wodą. Asfalt będący składnikiem błota sprawia, że ciepło i 
zimno są magazynowane na długo. Trapia zimnem sprawdzi 
się przy: zapaleniu zatok, bólach głowy, siniakach, bólach 
głowy... Terapia ciepłem: suchość oczu, bóle mięśni, sztyw-
ność stawów, bóle wynikające z rozgrzewki, rwa kulszowa, 
bóle brzucha, bóle menstruacyjne. Elastyczna strona błotna. 
Delikatna strona welurowa. Ilość w opakowaniu: 1 sztuka. 

        Wyróżniki:

VISIOMED KINECARE VM-CM KOMPRESY NA RÓŻNE CZĘŚCI CIAŁA DO TERMOTERAPII CIEPŁO-ZIMNO

EAN TOW BLOZ

3700609705302 TOW008995 -

EAN TOW BLOZ

3700609705319 TOW008996 -
3700609705333 TOW008998 -
3700609705326 TOW008997 -
3700609705340 TOW008999 -
3700609705357 TOW009000 -

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

5

6

Termoterapia
Naturalne składniki 
z morza martwego

•

•

•

Zawierające żelowe mikroperełki. Granulki Microbead 
zapewniają jednolite rozłożenie żelu oraz skuteczne i długo-
trwałe działanie. Nie zawierają aktywnych składników 
medycznych, działają szybko i oferują naturalne leczenie 
przeciwbólowe za pomocą termoterapii.  Aksamitna strona 
produktu zapewnia dodatkowy komfort i zapobiega ryzyku 
poparzenia lub pęknięcia. 
Kompresy pomogą na dolegliwości takie jak: bóle na pozio-
mie ramion i mięśnia czworobocznego,bóle głowy, kontak-
towe zapalenie skóry, zwichnięcie, krwiaki, bóle zębów. 
sztywność stawów, bóle menstruacyjne.

        Wyróżniki:

VISIOMED KINECARE VM-GB KOMPRESY NA RÓŻNE CZĘŚCI CIAŁA DO TERMOTERAPII CIEPŁO-ZIMNO

EAN TOW BLOZ

3700609705296 TOW008994 -

EAN TOW BLOZ

3700609705241 TOW008989 -
3700609705258 TOW008990 -
3700609705265 TOW008991 -
3700609705272 TOW008992 -
3700609705210 TOW008986 -

1

2

3

4

5

6

1

2

3

5

6

Granulki Microbead
Kompresy na wybrane
części ciała, odpowiednio 
dobrane rozmiary

•

•

4

Kompres zawiera żelowe mikroperełki, które zapewniają 
jednolite rozłożenie żelu oraz skuteczne i długotrwałe działa-
nie. Działają szybko i naturalnie leczą ból. Kompres dostoso-
wany na twarz. Terapia zimnem sprawdzi się przy: zapaleniu 
zatok, bólach głowy, obrzęku powiek (opuchnięte oczy), 
Terapia ciepłem: suchość oczu, niedrożność nosa, ale także 
tak jak inne kompresy: bóle mięśni, bóle brzucha...

VISIOMED KINECARE VM-GB KOMPRESY - MASKA NA OCZY DO TERMOTERAPII CIEPŁO-ZIMNO

3700609705234 TOW008988 -

EAN TOW BLOZ

3700609705234 TOW009017 -
3700609705234 TOW009018 -
3700609705234 TOW009019 -

        Wyróżniki:

Granulki Microbead
21x10 cm

•

•

zielony

niebieski

ciemno-niebieski

różowy

czoło

kark

kolano

lędźwie

nadgarstek, kostka

uniwersalny

twarz

kark

lędźwie

kostka/łokieć

uniw. 30x53cm

uniw. 25x35cm

blue

green

orange

pink

dark-pink

purple
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1

Seria kompleksów EXPERT. Okłady składają się z czynników 
cieplnych (żelazo, węgiel aktywny, woda, sól), które wytwa-
rzają ciepło po zetknięciu się z obecnym w powietrzu 
tlenem.
Okłady rozgrzewające marki KINECARE wykorzystują termo-
terapię za pomocą ciepła w celu złagodzenia bólu. Ta 
naturalna metoda nie wykorzystuje żadnych czynnych 
substancji medycznych. Wyrób jednorazowego użytku.

VISIOMED KINECARE VM-PC KOMPRES UNIWERSALNY DO TERMOTERAPII CIEPŁO-ZIMNO

EAN

        Wyróżniki:

rozluźnienie
złagodzenie napięć 
mięśniowych
złagodzenie zmęczenia
złagodzenie bólu mięśni

•

•

Kompres z serii EXPERT. Ta naturalna metoda działa na ból 
w przypadku bolesnego miesiączkowania dzięki 2 punktom: 
w dole brzucha oraz nad kostką 
(punkt termoterapeutyczny 
znajdujący się w miejscu przecięcia 3 osi).

        Wyróżniki:

 Terapia ciepłem•

3700609705425 TOW009007 -

EAN TOW BLOZ

VISIOMED KINECARE VM-PC5 KOMPRES DLA KOBIET NA BÓLE MENSTRUACYJNE

3700609705401 TOW009005 -

EAN TOW BLOZ

TOW009006 -3700609705418

•

•

Podstawową zaletą żelu jest oddawanie zakumulowanego 
w nim zimna lub ciepła, po zmrożeniu kompres pozostaje 
nadal plastyczny i jest możliwy do modelowania, dzięki 
czemu można go dostosować do ciała pacjenta. 

        Wyróżniki:

Rozmiary [cm]: 12x29,
13x14, 16x26, 21x38

•

 

SKAMEX KOMPRES KOMPRES ŻELOWY CIEPŁO-ZIMNO

Idealne do pływania. Całkowicie wodo-
szczelne, 3 pary, dla dzieci. Silikonowa 
faktura zapobiega 
wnikaniu wody 
do ucha.

SOHEAR  VM-SQS3  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

Ochrona słuchu w samolocie, nadają się 
szczególnie do startu i lądowania. 1 para.
Dla dorosłych.
Wielokrotnego
użytku. 3700609705067 TOW009013 ...

EAN TOW BLOZ

SOHEAR  VM-SQA1  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

Redukują poziom hałasu w sektorze 
przemysłowym, podczas koncertów, 
sportów 
motorowych...

3700609705036 KON000626 ...

EAN TOW BLOZ

SOHEAR  COMFORT  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

Niewidoczne - przeźroczyste wykonane 
z silikonu, do codziennego użytku.
Dyskretne
w noszeniu. 

3700609705005 TOW009012 -

EAN TOW BLOZ

SOHEAR  VM-SQS1  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

Bezpieczne latanie samolotem dla dzieci. 
Chronią dzieci przed bólem odczuwa-
nym podczas 
zmian 
ciśnienia. 3700609705074 TOW009014 ...

EAN TOW BLOZ

SOHEAR  VM-SQA2  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

Zatyczki z naturalnego wosku, pomagają 
spać głęboko i spokojnie. Dobrze chronią 
przed hałasem 
otoczenia.

3700609704992 TOW009008 ...

EAN TOW BLOZ

SOHEAR  VM-SQS1  ZATYCZKI DO USZU OD VISIOMED

3700609705029 TOW009016 -

EAN TOW BLOZ

3700609705012 TOW009015 -2 2

1

kolano

lędźwie
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