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I alla priser ingår momsen.  Vi reserverar oss för felskrivningar av priser etc. 
Priserna gäller tillsvidare och kan när som helst ändras på grund av valutakurser etc 
Uppdaterad 2016-10-15     kunder får rabatter genom vårt nyhetsbrev  

Om du vill kontakta oss: ring 0612-10445 eller via e-post (se Kontakta oss-formuläret nedan)
eller om du vill anmäla dig för vårt gratis nyhetsbrev (erbjudanden, information, tips etc):

       

       

Läs våra artiklar här; hälsa, golf, rehabilitering, prestera bättre etc: 

Våra produkter

Många av våra produkter är unika och världsledande. Vi väljer ut effektiva, enkla och smarta 
produkter som du har svårt att hitta någon annanstans. 

– Vi ger dig bättre, effektivare och smartare produkter!

* Golf * Hälsa * Rehabilitering * Friskvård * Peak performance * Tennis *Träning&Fitness

Våra produkter börjar på nästa sida klicka här
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Kontakta Oss-formulär  Klicka här

Läs våra artiklar här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Se våra nyheter här Se våra Rea-produkter här

Se Månadens-produkter här
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Huvud-Menyn

• Allergier, astma, luftvägsbesvär, Hem & Fritid etc

• Avståndsmätare, hastighetsmätare
•

Energiarmband, energihalsband, sportarmband, hälsoarmband, magnetarmband etc

• Hälso-produkter & Peak performance (prestera bättre)

• Löpning, walking, cykling, fitness, funktionell träning, gym

• Rehabiliterings-produkter 

• Rehabilitering-produkter endast support och olika stöd

• Resefodral & Flygfodral
•

Sportnät; fotboll, golf, tennis, multisport (över 30 olika modeller!)

• Strumpor och tröjor funktion

• Tennis-produkter

• Vatten Filter, Filterkannor, Vatten-jonisatorer, Luft-renare, vatten-flaskor etc
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Våra Sportnät produkter
Här hittar du våra olika typer av sportnät; allt från fotboll, golf, tennis, multisportnät.
Våra sportnät är enkla att använda, slitstarka och många kan du använda både inomhus eller 
utomhus (vissa kräver extra tillbehör för att användas inomhus). Våra sportnät gör träningen enklare
och roligare och du kan träna var som helst och när som helst.

Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå 
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på 
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.

Chipnät (lättvikt)   169:-     129:-  En produkt som gör det enkelt att öva 
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla 
upp och att vika ihop!

Chipnät (lättvikt) 3-i-1 169:-  En produkt som gör det enkelt att öva 
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla 
upp och att vika ihop! 3 mål i nätet att träna mot.

Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 249:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i 
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.

Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål 
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En 
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för 
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.

Chipnät korg XL 5-i-1 295:- Vårt största chipnät och chipkorg som är hela 
90 cm i diameter. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan 
användas inomhus eller utomhus. 5 stycken olika målytor att sikta på.

Chippaket 1  495:-   299:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
 och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag 
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett 
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i 
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg

Chippaket 1  439:-   299:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning, 
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
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Chippaket Extra 1  895:-   629:- En paket som består av 3 st produkter; en 
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, 
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som 
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en 
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller 
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan 
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan

Chippaket Extra 2  829:-   599:- En paket som består av 3 st produkter; en 
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för 
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en 
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller 
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan 
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan

Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter 5595:- En jättestor golfnätbur 
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan 
användas inomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej 
golfmatta och slagnät imitten)

Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor 
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas innomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt 
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för 
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt 
hela buren).

Extra stor sportnätbur proffsig 3x3x3 meter 5595:- En jättestor 
sportnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för 
hemmabruk. Kan användas innomhus eller utomhus. Nät samt stålrör ingår i 
paketet. 

Golf Hemträningspaket inomhus utomhus 1069:-   895:- En paket som 
består av 3 st produkter; en chipkorg, ett golfnät 3 x 2.5 meter (inomhus eller 
utomhus) och och tjock golfmatta 60 cm x 30 cm (1.7 cm tjock varav 7mm 
turf). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf  hemma; chippning 
eller svingen. 

Golf Hemträningspaket utomhus 1219:-   849:- En paket som 
består av 3 st produkter; en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar
(utomhus) och och tjock golfmatta 60 cm x 30 cm (3.2 cm tjock varav 1.2 cm 
turf). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning 
eller svingen. 

Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du 
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre 
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modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla 
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu 
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.

Golfnätbur Quick Up and Down 1595:- En kompakt och slitstark golf 
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och 
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek: 260 (b) x 190 (h) x 110 cm (d)

 Golfnät Fast Up and Down inne/ute 749:- Ett golfnät som är enkelt och 
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus 
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid 
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)

Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 399:-  Ett golfnät som du kan använda 
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det 
lättare. 3 månaders garanti. Ingår för även 3.5 m förankrings rep, 10 st 
förankrings clip + liten reparationsbit. 3 månaders garanti

 
Golfnät inomhus eller utomhus nylon 479:-  går utmärkt att 
använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i hållbar nylon, färg vit. 
Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 meter, instruktioner hur du 
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår stödlina i kanterna, ingår även en 
reparationsbit. 3 månaders garanti

Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 569:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår + 3.5 m rep + 10 st clip

 
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår + 3.5 m rep + 10 st clip

 
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår + 3.5 m rep + 10 st clip

 
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:-  Golfnätet går utmärkt 
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon, 
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du 
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förankrings snören, ram i 
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svart runt nätet, ingår även en reparationsbit + 3.5 m rep + 10 st clip.
9 månaders garanti

Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår + 3.5 m rep + 10 st clip

  
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår + 3.5 m rep + 10 st clip

 
Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:-  Ett golfnät som du kan 
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan 
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan 
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och 
leveranstid (skräddarsytt). Liten reparationsbit ingår+ 3.5 m rep + 10 st clip

Golfnät  Extra Pro Plus 3 x 3 meter 1995:- Ett extremt slitstarkt  
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit. Se vårt nät tillbehörspaket för enkel uppsättning

Golfnät  Extra Pro Plus 4 x 3 meter 2695:- Ett extremt slitstarkt  
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit. Se vårt nät tillbehörspaket för enkel uppsättning

Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 1995:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit. Se vårt nät tillbehörspaket för enkel uppsättning

Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 2695:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit. Se vårt nät tillbehörspaket för enkel uppsättning

Golfnät utomhus med stolpar   549:-      399:-  Golfnätet är anpassat för att 
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en 
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet. 
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också.
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 Golfnät Quick up and go 819:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk 
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)

Golf-simulator hemmabruk   5595:-   4995:-  Marknadens mest avancerade 
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som 
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller 
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela 
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan

Golf-simulator hemmabruk + stancematta   6495:-   5849:-  Marknadens 
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året 
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. 
Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 
spelare kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan

Golf-simulator Basic paket för hemmabruk   6595:-   5995:-  Ett simulator 
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan 
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett 
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar 
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan 
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. 
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den 
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan 
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp 

Golf-simulator Basic paket + stancematta   7495:-  6849:- Ett simulator 
paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75 cm x 50 
cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka. Marknadens mest 
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du 
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st 
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. 
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. 
Se video-klipp 

Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 7595:-  6995:- 
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela 
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten 
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. 
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti. 
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 8495:-  7849:- 
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela 
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten 
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet 
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan

Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 1995:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.

Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 2695:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoran-
vändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.

Nät Tillbehörspaket 99:- I paketet ingår 12 st kraftiga drapericlip, 4.5 meters
rep samt 14 st kraftiga fastsättningsclip. Passar till våra Extra Pro Plus nät 
samt projektionsdukar.

Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En golf-spegel 
konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar 
armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med rak botten 
mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan 
användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under 
träningen! Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan

Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:-   399:- En golfspegel konvex 
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar 
feedback under träningen!

Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:-   399:- En golfspegel konvex 
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar 
feedback under träningen!

Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig 
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer 
så att du kan kolla olika positioner i svingen.
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Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus  1495:- En golf nätbur 
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål. 
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek: 

Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du 
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du 
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar; 
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp

Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-  1795:- Ett 
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan 
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var 
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan 
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha 
hemma eller i stugan. Se video-klipp

Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-  1395:- En fotbollstränare med två olika 
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig 
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet 
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet. 
Fotbollstränaren  hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och 
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer 
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp

Sving Golf-nätbur inomhus/utomhus största modellen 1595:-  En golfbur 
för utomhusbruk eller inomhusbruk med måltavlan i nätet är 60 cm i diameter
och storleken på golfnätet är 300 x 272 x 180 cm. Vår största, slitstarkaste 
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.

Sving Golf-nätbur stor inomhus/utomhus 1295:-  En golfbur för 
inomhus/utomhusbruk är extremt bred och har en måltavlor och storleken på 
golfnätet är 305 x 260 x 155 cm. Om du inte behöver det allra största och 
bästa så är detta en bra mellan-klass nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och 
tillräckligt slitstark för de flesta.

Sving Golf-nätbur stor utomhus 895:-  En golfbur för utomhusbruk är 
bred och har en måltavlor och storleken på golfnätet är 300 x 240 x 180 cm. 
Om du inte behöver det allra största och bästa så är detta en bra mellan-klass 
nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och tillräckligt slitstark för de flesta.

Markpinnar sportnät 4-pack 59:- Extra markpinnar till våra olika sportnät. 
Dubbla stålpinnar med längden 13.5 cm 

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se



E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445

Sandsäckar vikter 2-pack 69:- Om du vill använda många av våra sportnät 
med stativ inomhus; fotboll, golf, multisport så måste du förandra och säkra 
att näten inte tippar då behöver du dessa sandsäckar som du fyller med sand 
eller liknande. För att använda våra sportnät inomhus eller på hårt underlag. 

Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En 
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll, 
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller 
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren. 
Se video-klipp på hemsidan

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra Golfvagnar och Resefodral
Här hittar du våra olika typer av flyg- och resefodral. Våra resefodral är allt från enklare resefodral 
utan hjul till resefodral med hjul och med extra mycket skyddande material andra har fyra hjul etc.

Flask och burkhållare golfvagn universal 169:-  en universal flask- och 
burk-hållare till de flesta vagnar på marknaden. Kan justeras för att passa 
burkar, glas, flaskor. 

Flygfodral golf 4-hjuling deluxe marinblå/silver 949:-  Ett resefodral med 
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta 
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: marinblå/silver. Vadderad 
topp och dragremmar för enkelt handhavande.

Flygfodral golf 4-hjuling deluxe svart/silver 949:-  Ett resefodral med 
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta 
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: svart/silver. Vadderad 
topp och dragremmar för enkelt handhavande.

Flygfodral utan hjul 299:-  Passar golfbagar 10” eller mindre. Vadderad 
topp för att skydda klubborna. Gjord i kraftig nylon. Färg Svart.

Flygfodral Sverige med hjul 699:-  Passar golfbagar 10.5 ” eller mindre. 
Vadderad topp för att skydda klubborna. Färgerna i Svenska flaggans färger. 
Lång bärrem och tillbehörs fack framtill.

     Flygfodral med hjul Comfort deluxe blå/svart 795:-  Passar golfbagar 10” 
eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering även i 
sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på resan. 
Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt dragkedje-lås 
ingår även samt axelrem

Flygfodral med hjul Comfort deluxe silver/svart 795:-  Passar golfbagar 
10.” eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering 
även i sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på 
resan. Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt 
dragkedje-lås ingår även samt axelrem

Flygfodral Resefodral med hjul 495:- En resefodral för mindre 
golfbagar som är maximalt 10.5 tum. Lås och draghandtag som tillbehörs fack
finns på fodralet tillsammans med en axelrem.
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Resefodral flygfodral golf med hjul Basic svart 419:-  Ett lätt och enkelt 
resefodral med hjul som väger 1350 gram. Ett fodral som passar nästan alla 
golfbagar utom de allra största bagarna. Axelrem ingår också. Skickas 
fraktfritt (kampanj nu)! Ett lätt och prisvärt resefodral. 
Skickas fraktfritt (kampanj nu)!

Resefodral flygfodral golf med hjul Basic + lås 439:-  Ett lätt och enkelt 
resefodral med hjul som väger 1350 gram. Ett fodral som passar nästan alla 
golfbagar utom de allra största bagarna. Axelrem ingår också. Ett lätt och 
prisvärt resefodral. Skickas fraktfritt (kampanj nu)! 

Golf resefodral justerbar Backbone skydd 219:- Skydda din golfklubbor 
ännu bättre med en sådan här extra skyddande arm som du lägger i din 
golfbag när du reser. Den stadgar upp bagen extra mycket trots att den väger 
lite.

Golf resefodral Comfort med hjul 479:-  Ett prisvärt resefodral med hjul 
som väger 1850 gram. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar utom de 
allra största bagarna. Axelrem och förankringsrem invändig ingår också.
Ett väldigt prisvärt resefodral. Skickas fraktfritt (kampanj nu)!

Golf resefodral Comfort med hjul + lås 499:-  Ett prisvärt resefodral med 
hjul som väger 1850 gram. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar utom 
de allra största bagarna. Axelrem och förankringsrem invändig ingår också.
Ett väldigt prisvärt resefodral. Skickas fraktfritt (kampanj nu)!

Resefodral golf med hjul Pro Deluxe Large svart 795:- Ett stort och 
rymligt resefodral till din golfutrustning. En kraftig dragkedja och kraftigt 
fodral skyddar din utrustning på resan. Ett draghandtag i toppen tillsammans 
med hjulen gör att du enkelt kan frakta din golfutrustning på valfritt sätt. Om 
du behöver ett stort och rymligt fodral så är detta en produkt för dig.

Resefodral golf Deluxe Plus med hjul och airbag 1095:- Ett unikt 
resefodral med airbag som skyddar dina golfklubbor i toppen. Vikt 3550 gram
(inklusive airbagen). Du fyller airbagen med luft själv (blåser i luftventilen). 
Vattentätt material och slitbart och tåligt material i resefodralet med bred 
dragkedja med lås. Bär och dragremmar. Färg: svart

Resefodral golf deluxe med hjul 449:- Ett prisvärt och lätt resefodral till 
golfbagen som är max 9 ½ tum stor och max 100 cm i omkrets. Längd 125 
cm. 2 st bärremar samt en dragrem i toppen av fodralet. Extra tillbehör fack 
finns på framsidan. Vadderad i toppen. Vikt: 1640 gram.

Golf resefodral med stödben + extra stoppning + hjul svart 749:- Ett 
resefodral med extra vaddering hela vägen runt samt 2 stycken extra stödben. 
Hjulen och stödbenen ger extra enkel hantering. Ett rymligt resefodral med 
det lilla extra.
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Flygfodral Resefodral med hjul i hårdplast 1695:-  Passar golfbagar 
10” eller mindre. Skyddar maximalt dina golfklubbor eller andra prylar på 
resan. 3 st olika lås som olika belastningceller som fördelar vikten utifrån.

Flygfodral XL med hjul CaddieAway 799:- Ett extra stort resefodral 
speciellt gjort för våra CaddieAway (golfvagn + bag allt-i-ett modell). Väger 
endast 2.9 kg och rymmer bland annat vår CaddieAway. Med 
vadderad topp för att skydda dina klubbor.

Handvärmare golf sport/fritid 269:- Detta är ett praktiskt hjälpmedel att ha 
med ute på golfbanan eller som åskådare. Det är ett värmande fodral för 
händerna som du enkelt fäster runt bålen och vrider bak på ryggen när du slår 
slag eller puttar och vrider fram när du vill använda det. Vattenavvisande.

Solglasögon fodral hårt 95:- Nu kan du enkelt ha med dig dina solglasögon i
bilen eller i bagen. Det här hårda fodralet skyddar dina solglasögon så att de 
inte blir skadade. Du kan enkelt fästa fodralet på golfbagen om du vill. En 
billig försäkring till dina solglasögon.

Solglasögon 2-i-1 5 olika linser 1095:-  2 olika solglasögon i ett paket. Ett 
par med svarta bågar som har linser för soligt väder (flerfärgad lins) samt ett 
par med röda bågar som har 4 st olika linsfärger att välja på allt för att få 
optimalt för varje väder/ljus typ. Utmärkt vid sport och fritid; golf, bilkörning,
ridning, löpning etc. I paketet ingår också en praktisk förvaringsväska och 
mjuk trasa.

Solglasögon Golf Easy Green 5  95:-     349:-  Ett par prisvärda solglasögon av 
hög kvalitét som är anpassat för golfspelare. Polariserande linser som är lätta, 
antibländ och antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill 
på glasögonen (ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, 
CE-märkta. Linsen förenklar att tyda olika nyanser på grönt. Skydda dina 
ögon på resan eller på banan och spara energi samtidigt. Medföljer 
microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: silver

Solglasögon Golf Easy Green 2   695:-     449:- Ett par prisvärda solglasögon av
hög kvalitét som är anpassat för golfspelare. Polariserande linser som är lätta, 
antibländ och antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill 
på glasögonen (ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, 
CE-märkta. Skydda dina ögon på resan eller på banan och spara energi 
samtidigt. Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. 
Färg på bågen: svart eller grå
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Solglasögon Golf Flipturn svart 549:- Ett par unika solglasögon som om du 
har keps/skärm eller hatt kan vika upp linserna på (speciellt clip som du sätter
på skärmen). Då kan du vika upp linserna när du är på greenen eller liknande 
om du där vill se allt med egna ögon. Polariserande linser i hög kvalitét.
Du kan även använda dom som vanliga solglasögon utan skärm och med 
bågarna. Detta är 2 st olika solglasögon i 1 produkt!

Solglasögon Sport Polariserande   495:-   349:- Ett par prisvärda solglasögon 
av hög kvalitét som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, 
fiske, paddling etc.. Polariserande linser som är lätta, antibländ och 
antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen 
(ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. 
Skydda dina ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. 
Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart eller blå

Solglasögon Sport   395:-     249:- Ett par prisvärda solglasögon av hög kvalitét 
som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, fiske, paddling 
etc. Anti-rep glas, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen (ingen 
båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. Skydda dina
ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. Medföljer micro-
fiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart, vinröd, gul/vit 

Fitover True color Roxor 795:-  Solglasögon som är gjorda för att 
användas utanpå dina vanliga glasögon. Utmärkt för den som vill skydda 
sina ögon men samtidigt måste ha sina glasögon för att se riktigt. 
Fitovern sätts smidigt utanpå dina vanliga glasögon för att skydda mot sol 
och vind. Passar de flesta glasögon med rak skalm med max mått 
138 mm skalm-skalm. Utmärkt för golfspelare, i utförsbacken, fiske etc
Färg: svart

Solskydd SPF 30 portionsförpackningar 5-pack 79:- En portionsförpack-
ning med solskydd SPF 30 både UVA och UVB som är vattenavvisande.
 Enkelt att ha med sig överallt på resan eller på fritiden. Räcker till ansiktet, 
armar, hals, nacke mm

Stor förvaringsväska golfvagn 229:- En stor förvaringsväska för en elvagn 
eller vanlig golfvagn eller annan golfutrustning/träningsutrustning.

Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar 
med varmt foder som du kan använda på golfrundan för att hålla värmen. De 
är också vattenavstötande.Varje finger med individuella fack för att maximera
värmen och komforten.
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Väsklås kombinationslås 49:- Ett dragkedjelås till ditt resefodral eller 
vanliga väskor med dubbla kedjor som du kan låsa ihop. Ett kombinationslås 
som är enkelt att använda.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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 Några av våra Hälso-produkter och Peak performance (prestera bättre)
Här hittar du våra olika typer av hälso-produkter och peak performance produkter (prestera bättre 
inom idrott, fritid, arbete). Våra produkter är världsledanden och vänder sig till alla typer av 
människor som vill må bättre, prestera bättre. Allt från professionella idrottsmän/kvinnor till dig 
som vill må bättre i vardagen eller orka mer på jobbet etc. Alla våra produkter är nogrannt urvalda 
och beprövade och ger aldrig några biverkningar utan fungerar naturligt i kroppen/kring kroppen. Vi
ger dig alltid 30-dagar nöjdhetsgaranti.

3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kg-
motstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det 
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter 
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1 
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt 
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per 
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp

Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage 
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som 
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i 
muskler och leder.

Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart , vit eller grå. 

Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun

Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Den ökar samtidigt batteritiden med 
upptill 25% (genom att motverka urladdningen = mindre laddning) 
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Se video-klipp

Energiarmband hälsoarmband FIR svart 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband hälsoarmband FIR rosa 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
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Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart , vit eller grå

Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun

Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd standard 549:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, på kontoret, i TV-soffan, på resan etc. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Ergonomisk gel sittdyna sittstöd XL 599:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc. 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Ergonomiskt ryggstöd ländryggen 595:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
ryggraden, axlarna och nacken. Dubbla fastsättningsband gör att du kan fästa 
den var som helst; i bilen, på kontoret, i hemmet etc. Kan användas var som 
helst; i bilen, på kontoret, i TV-soffan, på resan etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti

Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare 
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160 
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna 
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll.

Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm. 
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med 
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm som kan 
sträckas ut till upptill 651 cm.

Inandnings-tränare 229:- Nu kan du vem som helst förstärka sin 
inandningsmuskler  och andning. Utmärkt till personer med nedsatt funktion 
på andningsapparaten; astma, luftrörsbesvär etc. Du blir mindre andfådd 
genom att träna i soffan hemma och som idrottare kan du öka 
prestationsförmågan genom att stärka andningsapparaten. Justerbart motstånd 

Innersulor titan i skor 2-pack herr 39-44 295:-  Unika innersulor i skor 
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna, 
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till 
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din 
storlek.

Innersulor titan i skor 2-pack dam 36-40 295:-  Unika innersulor i skor 
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna, 
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till 
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din 
storlek.

Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini 
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i 
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna 
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan 
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och 
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minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb 
vid skrivbordet eller andra saker

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från 
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt 
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för 
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter 
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter. 
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax 
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Kräver vårt 
bakteriedödande Aroma-terapi dofter nedan (medföljer ej)

Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage 
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla 
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du 
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul 
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)

Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp
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Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini 
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika 
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och 
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart 
(Tung).

Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st

Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn 
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Innehåller 
bakteriedödande egenskaper. 

Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-  995:- En helt u 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt- 
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan

Extra salt till Salt-luftrenaren 109:- Extra burk med salt till vår unika Salt- 
luftrenare. Naturligt och rent salt.

Magnet Mobiltelefon EMF-skydd 229:- En unik produkt som du fäster på 
din mobiltelefon, trådlösa telefon eller datorskärm som neutraliserar den 
elektromagnetiska strålningen från apparaten. Vissa personer är mer känslig 
än andra för denna strålning. Strålningen stör bland annat hjärnan på olika 
sätt. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband för barn djupgående bioflow blå 269:- En unik produkt 
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används 
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband är statiska och ger 
därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande

 magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika  
magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och 
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. 
90-dagars-nöjdhetsgaranti
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Magnetarmband rostfritt stål Golf design djupående bioflow 895:- En 
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält 
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. Detta är en unik golf design 
med en golfboll i varje ände av armbandet.  90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål justerbart djupående bioflow dam 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål justerbart djupående bioflow herr 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

 

Magnetarmband rostfritt justerbart si/gu djupående bioflow dam 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

 

Magnetarmband rostfritt justerbart si/gu djupående bioflow herr 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
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CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål matt djupående bioflow 895:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål matt Lux DF bioflow 895:-  699:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål djupående Lux bioflow 895:-  699:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: M-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål matt Lux Duo DF bioflow 895:-  699:-   En 
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält 
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: M-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Titan djupgående bioflow röd M-L 849:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
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och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Titan djupgående bioflow svart M-L 849:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Koppar djupgående bioflow M-L 795:- En unik produkt 
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används 
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska fält och 
ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är 
pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika 
magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och 
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Stål djupgående bioflow silver/guld M-L 795:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 3 olika storlekar; small, medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylonband dam djupgående bioflow svart L-XXL 895:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på 
herrmodellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
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Magnetarmband nylonband herr djupgående bioflow svart L-XXL 895:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på dam 
modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylonband dam djupgående bioflow grönt L-XXL 895:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på 
herrmodellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylonband herr djupgående bioflow grönt L-XXL 895:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på dam 
modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetbälten 3-pack djupgående bioflow svarta 1195:- Ett unikt paket 
som består av 3 st magnetbälten som du kan använda på ryggen, ben, arm 
eller liknande. Produkterna som är patenterad och som simulerar en 
pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband/bälten ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen,
de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetbälterna består av en patenterad 
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Består av 3 olika bälten; ryggen, ben, 
arm. Varje bälte har en magnet.
90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetdyna ryggen/djur djupgående bioflow marinblå 895:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-fält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
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är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Den här unika magnetdynan består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Utmärkt på stolen, i bilen, på resan, till katten, till hunden etc

Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:-  Det här är ett 
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad 
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta 
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att 
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många 
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad 
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som 
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer 
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan 
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter 
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i 
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:-  Det här är 
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom 
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland 
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus 
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all 
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket 
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen 
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en 
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i 
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du 
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar 
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan 
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Muskel avslappnings Gel Pro 195:- En professionell produkt mjukar upp 
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller 
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har 
led eller muskelvärk, reumatism etc.

Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner 
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.

Muskel/led värme gel  169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i 
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som 
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.
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Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett 
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos 
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar 
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre 
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get 
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's 
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom, 
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH 
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar 
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell 
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och 
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan

Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en 
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra 
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten 
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i 
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten

Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som 
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den 
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och 
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.

Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är 
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger 
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett 
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan 
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energi- 
bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.

 Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm
 

Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och 
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre 
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger 
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i 
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp 
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så 
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan 
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm
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Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och 
är väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra 
remmar som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och 
du blir mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
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som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt 
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas 
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan 
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan 
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid 
daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för 
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar

Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4 
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du 
använder dagligen i cirka 15 minuter

Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med 
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc. 
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15 
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att 
koncentrera dig på näsgångarna om du har behov. 

Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-  995:- En helt 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt-
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan

Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Salt-
luftrenare. Naturligt och rent salt.

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från 
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt 
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för 
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter 
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadra meter. Behöver
ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax rummet, 
gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc.
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Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st

Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter) välj den doft som 
passar dig bäst.

Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna 
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som 
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets 
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din 
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga 
produkt.

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46  429:- En unik 
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska 
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka, 
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för 
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy, 
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41  429:- En 
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende 
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre 
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. 
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, 
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. 

 Se video-klipp 

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste 
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra 
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara 
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i 
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet 
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över 
tiden så minskar antalet dammkvalster.

Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt 
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag, 
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt 
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt 
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st 
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken 
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme 
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även 
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning 
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
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Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett 
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad 
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig 
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom 
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i 
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. 
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 
2-pack.

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Small storlek 
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:-  Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Medium storlek passar män
eller kvinnor med grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Large storlek passar endast 
personer med väldigt grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

 Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller 
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna 
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen, 
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med 
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött 
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek: 
34-38 eller 39-43 1/2
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Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som 
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till 
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med 
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag 
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna! 
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43

Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)

Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)

Svettband Titan brett Tennis/Baseball 179:-  Gjort i mjukt bomullsmaterial
för att ge extra frihet i rörelserna samtidigt som det absorberar fukt och svett. 
Titan har också använts vid tillverkningen för att öka avslappningen i 
musklerna i området och öka blodcirkulationen i området kring handleden 
och underarmen. Perfekt för den som har problem med arm, handleds eller 
axel smärtor, den ökade avslappningen i musklerna och blodcirkulationen ger 
dig smärtlindring och förhindrar kommande problem med tennisarmbåge/ 
golfarmbåge etc. Den minskade spänningen i handleden, handen och 
underarmen gör att du orkar mer och ger dig en friare rörelse.

Tjockare grepp till stänger/hantlar 195:- Nu kan du träna med tjockare 
hantlar och stänger och få effektivare träning för händerna, handlederna och 
underarmarna. Alla strongmen (extremt starka personer) tränar ofta med 
tjockare stänger för att få maximal träning för händerna och underarmarna. 
Du får alltid gå ner på vikterna när du har tjockare grepp på grund av att det 
blir svåra att lyfta vikterna och svårare att balansera. Enkel variant.

Tryck bort smärtan TENS vit 329:-  En unik och effektiva produkt för alla 
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på 
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till 
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
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Tryck bort smärtan TENS grön/vit 329:-  En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten 
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.

T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.

 Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå eller röd

T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. 
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå

Uppvärmnings Gel Pro 169:- En professionell produkt som får igång 
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller 
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.

Viktminsknings-kapslar PREE 6-pack 79:- PREE är en ny innovativ 
viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga 
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner 
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina 
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och 
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är 
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30% 
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan 
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användas separat eller som komplement till andra viktminsknings-
system/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband + 
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.  
Se video-klipp på hemsidan

Viktminsknings-kapslar PREE 75-pack 695:-  495:-  PREE är en ny 
innovativ viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner 
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina 
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och 
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är 
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30% 
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan 
användas separat eller som komplement till andra viktminsknings-
system/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband + 
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement. 
Se video-klipp på hemsidan

Viktminsknings-paket Small 1095:-   795:-  Vårt unika viktminskningspaket 
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar 
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina 
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt 
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet 
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången 
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st 
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år 
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Small storlek 
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp

Viktminsknings-paket Medium 1095:-   795:-  Vårt unika viktminsknings-
paket som består av 2 st olika produkter; energi-armband + 
viktminskningsarmband som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten 
samtidigt som den ökar energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig 
piggare tillsammans med våra PREE viktminskningskapslar som på ett 
naturligt sätt minskar dina matportioner utan att du känner dig hungrig, 
kliniska tester visar att du i snitt kan minska dina portioner med cirka 30%. 
Det här är det optimala paketet tillsammans med motion för att gå ner i vikt 
och bibehålla viktnedgången även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt 
om du vill. Innehåller 75 st kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet 
håller normalt i minst 3 år med normalt handhavande. Armbandet finns i svart
eller vitt. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder. 
Se video-klipp
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Viktminsknings-paket Large 1095:-   795:-  Vårt unika viktminskningspaket 
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar 
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina 
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt 
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet 
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången 
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st 
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år 
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Large storlek 
passar endast personer med väldigt grova handleder. Se video-klipp

Vätskeväst och ryggsäck 3 liter röd  559:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 3 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör på 15 liter.

        Finns i röd eller gul.

Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 449:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 2 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.

        Finns i röd eller gul.

Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 349:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 1.5 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.

        Finns i röd eller gul.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra rehabiliteringsprodukter:      
Här hittar du våra olika typer av rehabiliteringsprodukter. Du hittar produkter som påskyndar din 
rehabilitering och förenklar din vardag, produkter som sparar både pengar och tid, produkter för 
företag och privatpersoner, produkter som användas av professionella idrottsmän och kvinnor eller 
av vanliga personer som vill kortar ner tiden för rehab träningen.  

Läs även mer om rehabilitering här

3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kg-
motstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det 
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter 
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1 
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt 
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per 
övning! Den skonsammaste sättet att träna styrketräningen på. Utmärkt att 
använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp

Armbågs-support Titan 395:- Det här är ett unikt armbågen-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring armbågen. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring armbågen. Passar personer som har musarm, tennisarmbåge, 
golfarmbåge, som vill påskynda läkningen av olika skador i området eller 
operationer etc. 

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Small 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen. 
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Finns i svart 
eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala 
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Medium 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Medium storlek 
passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.  Finns i svart 
eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Large 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen. 
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Large storlek 
passar endast personer med väldigt grova handleder. Finns i svart eller vit. 
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Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband   Sluta röka Anti beroende-framkallande S 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
Finns i svart       eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män
med smala handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande M 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
 Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova 
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande L 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder. 
Finns i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bollplockare golf 24 st bollar   195:-     139:-  En unik golfplockare för dina 
träningsbollar hemma eller runt övningsgreenen etc. Du kan enkelt förvara 
den i din golfbag. En slitstark och hållbar konstruktion gör att du både sparar 
plats i bagen och tid när du plockar upp dina övningsbollar. Du placerar 
enkelt den öppna änden över bollen du ska plocka upp och "klickar" in bollen 
i röret. Röret rymmer 24 st golfbollar, du kan enkelt tömma röret på bollar en 
i taget eller alla bollar på en gång. Du kan enkelt frigöra bollarna med 
antingen foten eller tummen (en åt gången)

Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit

Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
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vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart 
eller rosa

Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun

Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd 
eller blå.

Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa

Elastisk binda 68 cm 129:-  Det här är praktisk elastisk binda som du kan 
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan 
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan
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Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Den ökar samtidigt batteritiden med 
upptill 25% (genom att motverka självurladdningen = mindre laddning) 
Se video-klipp

 Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort 
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar 
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad 
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och 
fingrarna. "För bra för att vara sant"-produkt. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 1-pack. 
Se video-klipp på hemsidan 
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
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Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart 
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet 
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att 
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, 
handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 
Se video-klipp på hemsidan 
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energi-armband sport/fashion röd 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars 
pengarna tillbaka (du står bara för frakten).

Energi-armband sport/fashion svart 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i vit eller röd. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna
tillbaka (du står bara för frakten).

Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:-  Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19 
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).

Energi-armband golf sport PE XSmall 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; förbättrar bland annat 
din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i 
din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; 
du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för personer som
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 idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 
svart, vit, marin. XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med 
väldigt smala handleder. Se video-klipp på hemsidan   
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Small 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland 
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort 
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar 
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare.  Utmärkt för 
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite 
bättre. Finns i svart, vit, marin. Small storlek passar till 90% av alla 
kvinnor eller män med smala handleder. Se video-klipp på hemsidan 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Medium 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland 
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort 
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar 
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för 
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite 
bättre. Finns i svart, vit, marin. Medium storlek passar män eller kvinnor med 
väldigt grova handleder. Se video-klipp på hemsidan 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Large 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland 
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort 
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar 
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för 
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite 
bättre. Finns i svart, vit, marin. Large storlek passar endast personer 
med väldigt grova handleder. Se video-klipp på hemsidan 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90% 
av alla kvinnor eller män med smala handleder. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller 
kvinnor med grova handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. 
Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se 
förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig 
snabbare. Bandet är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; 
ökar förbränning, minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek 
passar endast personer med väldigt grova handleder. 
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.  

Energi bandage support 50 cm M  189:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.  

Energi bandage support 35 cm S  159:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid 
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och 
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning. 

Energihalsband golf sport svart 55 cm 395:-  Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan 
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall 
våra andra modeller med enklare fastsättning. 
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Energihalsband golf sport gult 55 cm 395:-  Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan 
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall 
våra andra modeller med enklare fastsättning. 

Energi-halsband hund svart 399:-  Det här unika energihalsbandet gör att 
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära 
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet 
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att 
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer 
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla 
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor.

Energi-halsband hund rött 399:-  Det här unika energihalsbandet gör att 
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära 
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet 
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att 
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer 
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla 
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor. Finns även i klar 
genomskinlig färg

Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
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Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa 

Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
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hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit

Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd standard 549:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc. 30-dagar-nöjdhetsgaranti 

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd XL 599:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret.Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc. 30-dagar-nöjdhetsgaranti 

Ergonomiskt ryggstöd ländryggen 595:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
ryggraden, axlarna och nacken. Dubbla fastsättningsband gör att du kan fästa 
den var som helst; i bilen, på kontoret, i hemmet etc.  30-dagarnöjdhetsgaranti
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Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill 
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L

  Fotleden support justerbart Titan S-L 295:- Det här är ett unikt fotleden- 
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du kan justera 
trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill 
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill 
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 1-pack

 Fotleden support justerbart Titan 2-pack S-L 549:- Det här är ett unikt 
fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning 
och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också 
smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du 
kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som 
vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill 
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 2-pack

Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st  Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2 

Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49

Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung hö 449:-   399:- Nu 
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska, 
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung vä 449:-   399:- Nu 
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska, 
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instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack hö 339:-   299:- Nu kan 
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st 
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska, 
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack vä 339:-   299:- Nu kan 
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st 
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska, 
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack hö 339:-   299:- Nu kan du 
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st 
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska, 
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack vä 339:-   299:-Nu kan du 
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina 
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st 
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska, 
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan

Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:-   399:- Ett komplett 
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla 
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st 
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska. 
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och 
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!

Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:-   499:- Ett komplett 
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla 
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st 
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska. 
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och 
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!

 (greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan

Golf gym komplett 695:-/st  Paketet innehåller 3 st olika belastningsband; 
lätt, medel och tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 1 st speciellt golf- 
grepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller 
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Golf gym lätt, medel eller tung 399:-/st  Paketet innehåller 1 st 
belastningsband; lätt, medel eller tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 
1 st speciellt golf-grepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller 
högerspelare (greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan

Grepp- och fingertränare Xlätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Lätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Medel 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Tung 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Lätt + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och grepp-
tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad 
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar 
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar 
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf. 
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna 
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Medel + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
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Grepptränare Prohands Tung    295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Xtung   319:-     269:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung   339:-     295:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support 
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L   

Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handleden-
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L  

 Handleden-support justerbart mjukt 159:- Ett stöd och support som är 
mjukt och följsamt och fungerar utmärkt att jobba i. Supportet är justerbart; 
en storlek passar nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.

 Handleden-support justerbart hårt Pro 269:- Ett stöd och support som är 
hårt för maximal stöd och support. Supportet är justerbart; en storlek passar 
nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.

Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor 
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de 
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
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Hand Yoga Plus Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger 
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så 
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på 
apparaten. 16 st motståndsband. Se video-klipp

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra 
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:- 
Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

 
Idrottstejp Titan rulle 50 mm x 4.5 meter  179:- Den här unika idrotts-
tejpen innehåller titan, vilket gör att musklerna slappnar av bättre och ökar 
blodcirkulationen i aktuellt område. Samtidigt så balanserar tejpen upp 
energiflödet i aktuellt område. Tejpen andas och är flexibel och elastisk 
anpassar sig med rörelser. Du kan nu enkelt klippa passande längder för att 
placera på områden på kroppen där du behöver. Utmärkt vid skador, 
träningsvärk, stela leder etc.

Innersulor titan i skor 2-pack herr 39-44 295:-  Unika innersulor i skor 
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna, 
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till 
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din 
storlek.

Innersulor titan i skor 2-pack dam 36-40 295:-  Unika innersulor i skor 
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna, 
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till 
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din 
storlek.

Kalsonger Titan Boxer 199:-  Det här är unika underkläder, kalsongerna 
boxer är gjorda med titan, vilket ger ökad blodcirkulation och avslappning i 
området kring höfterna och ryggslutet. Storlekar: L och XL (herr)

Knä-support Titan S-XL 395:- Det här är ett unikt knä-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och 
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda 
läkningen av knäskador, operationer etc. 
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Knä-support titan justerbart S-L från 559:-  Det här är ett unikt knä-
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och 
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda 
läkningen av knäskador, operationer etc. Du kan också få extra stöd med detta
support med hjälp av extra stöd remmar du kan justera enligt behov.

Knä-support ITB 219:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det 
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och 
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på 
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome). 
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.
Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)

Knä-support Löparknä 259:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt 
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger 
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din 
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä, 
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism, 
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc

Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger 
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger 
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän. 
Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på 
knäet)

Knä-support Patella 139:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område, 
vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet). 
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning 
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan. 
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller 
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling, 
träning eller i vardagen. 

Kudde Titan x30 förbättrar sömnen 1695:-  Det här är en unik kudde som 
innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger 
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt 
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan 
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet 
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
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att lätta på trycket på huvudet när du sover/vilar och gör att du kan slappna av 
ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!

Kudde Titan x30 stor förbättrar sömnen 1795:- Det här är en unik kudde 
som innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt 
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan 
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet 
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet, nacken och axlarna när du sover/vilar och gör 
att du kan slappna av ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!

Lotion Titan 120 ml  229:- Det här är en unik lotion som innehåller titanium.
Du applicerar den direkt på huden som vilken annan lotion och den ger dig 
ökad blodcirkulation, avslappning och balanserar upp energin i aktuellt 
område bra mot eksem och hudproblem.

Lotion Titan 1000 ml 995:-  Det här är en unik lotion som innehåller 
titanium. Du applicerar den direkt på huden som vilken annan lotion och den 
ger dig ökad blodcirkulation, avslappning och balanserar upp enegin i aktuellt
område. Även bra mot eksem, torr hud och andra hudproblem. Pumpflaska

 Markera bollen på greenen 109:-  Har du problem med dina knän eller din 
rygg eller har du andra krämpor som gör att du har svårt för att böja dig 
framåt och markera din golfboll på greenen? Nu behöver du inte böja dig 
framåt för att göra det längre! Du kan både markera och plocka upp marke-
ringsknappen. Innehåller 10 st tryckkänsliga markeringsknappar och en 
hållare.

Markera och plocka upp bollen 179:- Har du problem att plocka upp bollen
ur koppen eller från greenen? Eller har du problem att markera bollen på   
greenen? Nu finns det hjälp att få. Du behöver inte böja dig framåt för att 
markera bollen på greenen eller för att plocka upp bollen ur koppen. Du fäster
en liten enhet under din putter och en liten enhet i grepp-änden på din putter!

Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini 
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i 
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna 
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan 
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och 
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb 
vid skrivbordet eller andra saker

Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage 
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla 
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du 
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
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i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul 
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)

Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:-  Det här är ett 
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad 
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta 
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att 
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många 
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad 
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som 
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer 
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan 
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter 
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i 
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:-  Det här är 
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom 
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland 
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus 
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all 
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket 
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen 
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en 
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i 
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du 
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar 
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan 
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Muskel avslappnings Gel Pro 195:- En professionell produkt mjukar upp 
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller 
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har 
led eller muskelvärk, reumatism etc.

Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner 
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.

Muskel/led värme gel  169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i 
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som 
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.
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Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett 
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos 
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar 
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre 
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get 
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's 
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom, 
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH 
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar 
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell 
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och 
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan

Peggar upp bollen 179:- Har du problem att böja dig framåt för att pegga 
upp bollen på tee? Nu finns det hjälp att få. Du fäster den här enheten på ett 
vanligt golfgrepp och golfklubba. Sedan vänder du klubban upp-och-ner och 
kan köra ner peggen i marken och pegga upp bollen på peggen. Du kan också 
plocka upp peggen efter att du slagit iväg bollen.

Peggar upp bollen Pro 549:-  Har du problem att böja dig framåt för att 
pegga upp bollen på tee? Eller plocka upp flaggan på greenen etc. Nu finns 
det hjälp att få. Det här stavliknande hjälpmedlet kan du lätt köra ner i marken
för att hålla t ex en extra klubba på banan, kan plocka upp uppslagna torvor 
etc. Allt utan att du behöver böja dig framåt. Du kan också köra ner en pegg i 
marken, pegga upp bollen och sedan plocka upp peggen från marken.

Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är 
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik 
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar. 
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i 
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit eller svart

Plocka upp bollen 79:-  Har du problem att böja dig framåt för att plocka 
upp bollen ur hålet? Nu finns det hjälp att få. Sätts fast på valfri klubba i 
greppändan (vanligtvis puttern). Den plockar enkelt upp bollen ur hålet utan 
att du behöver böja dig framåt, kan även plocka upp bollar ur vattenhinder etc
Mer än bara en vanlig ”sugkopp”!
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Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för axeln och olika axelproblem.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.  
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- 
En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt 
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du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom 
eller har reumatisk i handleden etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i 
knäet etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig 
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan 
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för 
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i 
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar 
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) 
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. *
Se video-klipp på hemsidan

Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .
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Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i 
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig 
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan 
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för 
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i 
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar 
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) 
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. 

 Se video-klipp på hemsidan

Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt 
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag, 
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt 
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt 
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st 
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken 
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme 
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även 
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning 
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan

Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är 
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger 
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett 
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan 
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energi- 
bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.

 Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se



E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445

Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och 
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre 
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger 
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i 
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp 
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så 
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan 
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 729:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 699:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 595:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 579:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
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mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 559:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-support stöd extra brett 399:- Mjukt neoprene blandning, elastiska 
band och stål fjädrar ger dig en stabilt och jämt stöd som ger komfort. Passar 
både herrar och damer och juniorer. Justerbara band ger optimal passform och
komfort. Rekommenderas för:  ischias, muskel spasmer i ryggen 
(överspänning), smärtor i ländryggen, allmänt ont i ryggen.  Storlek: mät runt 
midjan - passar 70 cm-128 cm. Bredden på bältet cirka 22.5 cm

 Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett 
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad 
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig 
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom 
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i 
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. 
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 
2-pack.

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Small storlek passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala 
handleder.

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:-  Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 
 Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder
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Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 
Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast personer med väldigt grova 
handleder. 

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46  429:- En unik 
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska 
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka, 
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för 
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy, 
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41  429:- En 
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende 
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre 
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. 
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, 
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp 

 Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller 
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna 
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen, 
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med 
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött 
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek: 
34-38 eller 39-43 1/2

Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som 
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till 
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med 
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag 
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna! 
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43

Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
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Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)

Strumpor Fusion Extreme vit/grå 159:- En unik strumpa som ger maximal 
komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du garanterat skavsår 
med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, omkring tå-partiet,
mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! Storlekar: 38 ½ - 46

Strumpor Fusion Extreme vit/grå dam 159:- En unik strumpa som ger 
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du 
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, 
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! 
Storlekar: 35 ½ – 43 dam

Strumpor Fusion Extreme svart/grå 159:- En unik strumpa som ger 
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du 
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, 
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! 
Storlekar: 38 ½ – 46 

Strumpor 1000 mile Support strumpor vit dam 159:- De här strumporna är
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga 
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid 
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene 
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och 
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och 
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder. 
Storlek: 35 ½ – 43 dam

Strumpor 1000 mile Support strumpor svart herr 159:- De här strumporna
är speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga 
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid 
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene 
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och 
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och 
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder. 
Storlek: 38 ½ – 46 herr

Tri Strumpor Dam vit/ljusblå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i 
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt 
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen 
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera 
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på 
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon, 
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 35 ½ – 43 dam
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Tri Strumpor herr svart/grå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i 
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt 
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen 
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera 
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på 
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon, 
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 38  ½ – 46 herr

Strumpor Sport Kompression svart 199:- Gradvis kompression ökar 
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och 
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport 
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar 
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling 
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa 
Storlek: 38 ½ – 46 unisex

Strumpor Sport Kompression vit 199:- Gradvis kompression ökar 
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och 
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport 
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar 
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling 
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa 
Storlek: 38 ½ – 46 unisex

Strumpor för diabetiker vit herr 185:- Denna speciella strumpa ger extra 
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem. 
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan 
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är 
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare 
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är 
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar 
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 38 ½ – 46 herr

Strumpor för diabetiker vit dam 185:- Denna speciella strumpa ger extra 
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem. 
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan 
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är 
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare 
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är 
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar 
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.

          Storlek: 35 ½ – 43 dam
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 Tejp Titan diskar 30 st  99:- Den här unika tejpen är behandlad med titan, 
vilket gör att den kan användas på valfri ställen på kroppen och ge 
avslappning och ökad blodcirkulation i aktuell punkt/område. Tejpen 
balanserar också upp energiflödet i punkten.

Tejp Titan x30 diskar 50 st  179:- Den här unika tejpen är behandlad med 
titan, vilket gör att den kan användas på valfri ställen på kroppen och ge 
avslappning och ökad blodcirkulation i aktuell punkt/område. Tejpen 
balanserar också upp energiflödet i punkten.

Tennisarmbåge support justerbart 179:- Ett support och stöd om du har 
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar 
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan 
ej jämföras med vanliga support på marknaden.

Tryck bort smärtan TENS vit 329:-  En unik och effektiva produkt för alla 
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på 
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till 
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.

Tryck bort smärtan TENS grön 329:-  En unik och effektiva produkt för 
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten 
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.

Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång 
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller 
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.
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Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 339:-  Det här är en unik 
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor; 
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på 
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder, 
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du 
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen 
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med 
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)

Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 299:-  Det här är en unik 
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor; 
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på 
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder, 
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du 
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen 
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med 
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)

Utslagsmatta Golfmatta   unik fairway-känsla   Pro 75 x 25 cm 795:-  Den 
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar 
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan 
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway). 
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som 
du spelar. Mattan har en tjock bas.

Utslagsmatta   unik fairway-känsla   Pro 2:a sortering 75 x 25 cm   629:-  Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar 
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Den har 
skönhetsfel som färg fläckar under mattan ; men inget som påverkar 
funktionen på mattan. Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban 
studsar (precis som fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig 
gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina korta järn och svinga 
igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar. Mattan har en tjock bas. 

Golfmatta unik fairway-känsla Basic 48 x 30 cm 459:- En liten golfmatta 
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter 
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför 
mattan. golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, 
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir 
roligare. Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis 
som fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär 
dig att slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt 
sätt.

Utslagsmatta Golfmatta   fairway-känsla   2-som-1  1595:- Den här 
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, 
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
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Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som 
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att 
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. 
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm) 
och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)

Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 1995:- Unika golfmattor 
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway. 
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan 
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du 
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en 
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina 
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.

Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2395:- Unika golfmattor 
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway. 
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan 
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du 
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en 
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina 
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.

Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2795:- Unika golfmattor 
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway. 
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan 
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du 
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en 
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina 
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.

Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3295:- Unika golfmattor 
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway. 
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan 
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du 
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en 
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina 
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.

Vilostöd - avlastningsstöd med väska 359:-  Den här produkten är 
framtagen som ett avlastningsstöd för olika ändamål. Den ger dig möjlighet 
att var du än befinner dig luta dig tillbaka en liten stund för att vila ben och 
fötter och avlasta ryggen under en tid. Beroende hur man lutar 
avlastningsstödet avlastar du fötter och ben med mellan 50-65% av din 
kroppsvikt. Stödet är utformad så att den ger en avlastning för hela kroppen 
och om du står upp under lång tid kan du klara långa arbetspass vare sig du 
står på mässa, som säkerhetsvakt, på ett jaktpass eller väntar på din tur på 
golfbanan, du spelar boule, åskådare på olika evenemang mm.
Till butiken: ett avlastningsstöd för alla
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Victory smärtlindring tennisarmbåge, musarm mm   399:-     349:-  Den här 
produkten avlastar senfästet för sträckmusklerna i underarmen och ger 
smärtlindring vid akuta problem med tennisarmbåge, golfarmbåge eller 
musarm.Om du vill spela tennis, golf, pingis eller andra racketsporter eller om
du vill hålla på i trädgården, snickra eller datorarbete och har problem med 
tennisarmbåge, musarm eller golfarmbåge så gör det ont vid varje rörelse. 
Den här produkten är framtagen för att avlasta underarmben och ska användas
vid just sådana tillfällen, så att du förfarande kan utföra det du vill göra.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Rehabiliterings-produkter endast support och olika stöd
Här hittar du olika support och stöd i rehabiliteringssyfte. Från knä, rygg och handleden till nacken 
och fotleden.  Du kan använda dom i vardagen och ibland även när du idrottar och vissa modeller 
ökar automatiskt blodcirkulationen i aktuell kroppsdel vilket påskyndar läkningen.

Armbågs-support Titan 395:- Det här är ett unikt armbågen-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring armbågen. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring armbågen. Passar personer som har musarm, tennisarmbåge, 
golfarmbåge, som vill påskynda läkningen av olika skador i området eller 
operationer etc.

Elastisk binda 68 cm 129:-  Det här är praktisk elastisk binda som du kan 
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan 
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.

Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.  

Energi bandage support 50 cm M  189:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.  

Energi bandage support 35 cm S  159:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid 
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och 
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning. 

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd standard 549:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd XL 599:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Ergonomiskt ryggstöd ländryggen 595:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
ryggraden, axlarna och nacken. Dubbla fastsättningsband gör att du kan fästa 
den var som helst; i bilen, på kontoret, i hemmet etc. Kan användas var som 
helst; i bilen, på kontoret, i TV-soffan, på resan etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti

Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill 
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L

  Fotleden support justerbart Titan S-L 295:- Det här är ett unikt fotleden- 
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du kan justera 
trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill 
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill 
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 1-pack

Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st  Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2 

Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49

 Fotleden support justerbart Titan 2-pack S-L 549:- Det här är ett unikt 
fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning 
och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också 
smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du 
kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som 
vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill 
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 2-pack

Halkskydd Broddar till skor M-XL 149:-/par De här broddarna är enkla att
använda. Du använder dom utanpå dina vanliga skor/stövlar. 
Gummiblandning som är anti-glid ner till -40 grader och med extra dobbar så 
kan dom förhindrar att du halkar under vintern. Är enkla att ta på eller av så 
du kan använda dom när du vill; är ute och handlar, ute och går, på resan etc.
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Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support 
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L   

Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handleden-
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L

 Handleden-support justerbart mjukt 159:- Ett stöd och support som är 
mjukt och följsamt och fungerar utmärkt att jobba i. Supportet är justerbart; 
en storlek passar nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.

 Handleden-support justerbart hårt Pro 269:- Ett stöd och support som är 
hårt för maximal stöd och support. Supportet är justerbart; en storlek passar 
nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.

Hålfoten support Neoprene 199:- En mjuk kudde ger riktat tryck på fotens 
senplatta vilket ger lindring av smärtan. Justerbart låsband ger personlig 
inställning och tryck. Rekommenderas till: smärtor i hålfoten, hälsporre, 
smärta fotens senplatta 

Idrottstejp Titan rulle 50 mm x 4.5 meter  179:- Den här unika idrotts- 
tejpen innehåller titan, vilket gör att musklerna slappnar av bättre och ökar 
blodcirkulationen i aktuellt område. Samtidigt så balanserar tejpen upp 
energiflödet i aktuellt område. Tejpen andas och är flexibel och elastisk 
anpassar sig med rörelser. Du kan nu enkelt klippa passande längder för att 
placera på områden på kroppen där du behöver. Utmärkt vid skador, 
träningsvärk, stela leder etc.

Knä-support ITB 219:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det 
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och 
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på 
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome). 
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.

 Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)
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Knä-support Löparknä 259:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt 
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger 
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din 
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä, 
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism, 
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc

Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger 
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger 
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän. 
Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på 
knäet)

Knä-support Patella 139:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område, 
vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet). 
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning 
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan. 
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller 
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling, 
träning eller i vardagen.

 

Knä-support Titan S-XL 395:- Det här är ett unikt knä-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och 
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda 
läkningen av knäskador, operationer etc. 

Knä-support titan justerbart S-L från 559:-  Det här är ett unikt knä-
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och 
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda 
läkningen av knäskador, operationer etc. Du kan också få extra stöd med detta
support med hjälp av extra stöd remmar du kan justera enligt behov.

Kudde Titan x30 förbättrar sömnen 1695:-  Det här är en unik kudde som 
innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger 
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt 
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan 
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet 
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet när du sover/vilar och gör att du kan slappna av 
ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!
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Kudde Titan x30 stor förbättrar sömnen 1795:- Det här är en unik kudde 
som innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt 
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan 
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet 
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet, nacken och axlarna när du sover/vilar och gör 
att du kan slappna av ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!

Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för axeln och olika axelproblem.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.  
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
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blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- 
En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt 
du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom 
eller har reumatisk i handleden etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i 
knäet etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i 
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig 
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan 
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för 
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i 
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar 
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) 
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp på hemsidan

Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt 
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag, 
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt 
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt 
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st 
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken 
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme 
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även 
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning 
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan

Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är 
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger 
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett 
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan 
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energi- 
bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.
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 Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm

Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och 
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre 
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger 
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i 
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp 
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så 
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan 
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och 
är väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra 
remmar som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och 
du blir mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
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 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-support stöd extra brett 399:- Mjukt neoprene blandning, elastiska 
band och stål fjädrar ger dig en stabilt och jämt stöd som ger komfort. Passar 
både herrar och damer och juniorer. Justerbara band ger optimal passform och
komfort. Rekommenderas för:  ischias, muskel spasmer i ryggen 
(överspänning), smärtor i ländryggen, allmänt ont i ryggen.  Storlek: mät runt 
midjan - passar 70 cm -128 cm. Bredden på bältet cirka 22.5 cm

Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett 
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad 
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig 
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom 
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i 
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. 
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 
2-pack.

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46  429:- En unik 
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska 
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka, 
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för 
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy, 
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41  429:- En 
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende 
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre 
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. 
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, 
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp
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Tennisarmbåge support justerbart 179:- Ett support och stöd om du har 
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar 
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan 
ej jämföras med vanliga support på marknaden.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Strumpor och tröjor funktion
Här hittar du många unika produkter allt från pikéer och t-shirt som ökar blodcirkulationen och 
minskar tröttheten i bålen och ökar avslappningen i axlarna. Till strumpor som tillverkats till 
diabetiker eller strumpor gjorda för extremt besvärliga fötter som minimerar risken för skavsår och 
ger extrem komfort.

Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är 
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik 
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar. 
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i 
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit eller svart

T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 

i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå eller röd

T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. 
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå

 Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller 
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna 
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen, 
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med 
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött 
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek: 
34-38 eller 39-43 1/2
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Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som 
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till 
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med 
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag 
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna! 
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43

Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)

Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av 
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga 
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området 
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning 
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)

Strumpor Fusion Extreme vit/grå 159:- En unik strumpa som ger maximal 
komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du garanterat skavsår 
med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, omkring tå-partiet,
mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! Storlekar: 38 ½ - 46

Strumpor Fusion Extreme vit/grå dam 159:- En unik strumpa som ger 
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du 
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, 
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! 
Storlekar: 35 ½ – 43 dam

Strumpor Fusion Extreme svart/grå 159:- En unik strumpa som ger 
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du 
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, 
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! 
Storlekar: 38 ½ – 46 

Strumpor Support strumpor vit dam 159:- De här strumporna är 
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga 
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid 
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene 
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och 
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och 
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder. 
Storlek: 35 ½ – 43 dam
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Strumpor Support strumpor svart herr 159:- De här strumporna är 
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga 
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid 
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene 
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och 
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och 
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder. 
Storlek: 38 ½ – 46 herr

Tri Strumpor Dam vit/ljusblå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i 
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt 
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen 
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera 
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på 
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon, 
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 35 ½ – 43 dam

Tri Strumpor herr svart/grå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i 
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt 
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen 
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera 
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på 
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon, 
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 38  ½ – 46 herr

Strumpor Sport Kompression svart 199:- Gradvis kompression ökar 
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och 
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport 
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar 
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling 
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa 
Storlek: 38 ½ – 46 unisex

Strumpor Sport Kompression vit 199:- Gradvis kompression ökar 
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och 
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport 
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar 
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling 
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa 
Storlek: 38 ½ – 46 unisex

Strumpor för diabetiker vit herr 185:- Denna speciella strumpa ger extra 
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem. 
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan 
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är 
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare 
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övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är 
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar 
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 38 ½ – 46 herr

Strumpor för diabetiker vit dam 185:- Denna speciella strumpa ger extra 
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem. 
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan 
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är 
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare 
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är 
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar 
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.

          Storlek: 35 ½ – 43 dam

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra Tennis-produkter:    
Här hittar du våra olika typer av tennis-produkter. Allt från olika hjälpmedel för bättre teknik till 
olika produkter som förbättra kroppens prestationsförmåga och balans. Genom att förbättra 
kroppens förmåga och ork blir du automatiskt en bättre tennisspelare med högre potential.

Läs även mer om tennis här

Handledscoachen tennis 399:- Ett av de vanligaste problemen med att 
förbättra grundslagen i tennis är att använda handlederna på rätt sätt. Många 
nybörjare och duktigare tennisspelare använder handlederna på ett felaktigt 
sätt och tappar både kraft och precision i slagen. Den här produkten har tagits 
fram för att kunna öva in bättre grundslag, vare sig du är hemma eller i 
tennishallen. Träna in en bättre forehand, backhand (1 eller 2-hands), volley, 
skuret slag. Video-klipp finns

Rätt grundslag 599:-  Den här produkten är framtagen för att göra dig till en 
bättre tennisspelare. Produkten gör att dina handleder används på rätt sätt för 
att slå rena och kraftfulla grundslag. Kan användas för att förbättra forehand, 
backhand (enhands eller tvåhands), volley, skuret slag. Du kan även 
träningsspela med hjälpmedlet, dvs du kan varva olika typer av slag utan att 
ändra inställningen. Se video-klipp på hemsidan.

Serve Rätt uppkast 319:-  Förbättra din serve genom ett bättre och säkrare 
uppkast! Nu kan du snabbt och enkelt förbättra ditt uppkast och det är nyckeln
till en stabil och bra serve. Alla riktigt duktiga servare har ett bra uppkast som
de kan upprepa gång på gång. Nu kan också du träna in ett bra och säkert 
uppkast! Se video-klipp på hemsidan

Tennis Flex Pro LTE 349:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina 
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren, 
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna 
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för 
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning 
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en 
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan 
Detta är dam och junior-modellen (= lättaste modellen)

Tennis Flex Pro 349:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina 
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren, 
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna 
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för 
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning 
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en 
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan 
Detta är herr-modellen (+starka damer +starka juniorer) = 50% tyngre än dam
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Tennis Flex Pro PLUS 395:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina 
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren, 
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna 
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för 
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning 
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en 
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan 
Herr X-modellen (endast till extra starka herrar) = 50% tyngre än herr-modell

Tennis 3D analyserar sensor tennistränare 1895:- En unika tennisprodukt 
som hjälper dig att bli en bättre tennisspelare. Du fäster sensorn på valfritt 
tennis-racket och informationen från sensorn skickas till din smartphone eller 
liknande. Du får information om serv-hastighet, serv-rörelse i 3D, spinn, 
kraften i slagen, bollträffen i ditt racket mm. Se video-klipp

Tennis handledssensor 399:- Ett enkelt och effektivt träningsredskap för 
tennisspelare. Du kan använda den för att träna forehand, backhand (enhands 
eller tvåhands). Lär dig att använda handleden på rätt sätt för att få mer fart 
och bättre bollträff. Se video-klipp

Tennis Shoulder Rotation sensor 549:- Ett enkelt och effektivt 
träningsredskap för tennisspelare. Du kan använda det till att förbättra serven 
eller forehand. Du lär dig att få synkronisera kroppen på ett bättre sätt och få 
högre fart på ditt racket och renare bollträff. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46  429:- En unik 
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska 
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka, 
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för 
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy, 
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41  429:- En 
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende 
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre 
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. 
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, 
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp

3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kg-
motstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det 
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter 
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1 
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt 
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per 
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
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Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage 
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som 
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i 
muskler och leder.

Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit

Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun

Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa

Elastisk binda 68 cm 129:-  Det här är praktisk elastisk binda som du kan 
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan 
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.

Energiarmband hälsoarmband FIR svart 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband hälsoarmband FIR rosa 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
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alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
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Se video-klipp på hemsidan

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Klinisk testad. Den ökar samtidigt 
batteritiden med upptill 25% (genom att motverka urladdningen = mindre 
laddning) Se video-klipp

/ Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort 
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar 
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad 
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och 
fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 
30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 
1-pack. Se video-klipp på hemsidan 
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart 
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet 
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att 
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, 
handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 
Se video-klipp på hemsidan 
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energi-armband sport/fashion röd 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars 
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Valfri längd upptill 25 cm

Energi-armband sport/fashion svart 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns även i vit eller röd. Vi ger 
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dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Valfri längd upptill 25 cm

Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:-  Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19 
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).

Energi-armband golf sport PE XSmall 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med väldigt smala handleder. 
Se video-klipp på hemsidan   Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Small 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Medium 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Medium storlek passar män eller kvinnor med väldigt grova handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband golf sport PE Large 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin 
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90% 
av alla kvinnor eller män med smala handleder. Se även våra unika 
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller 
kvinnor med grova handleder.  Se även våra unika viktminskings-kapslar 
PREE som är ett utmärkt komplement. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast 
personer med väldigt grova handleder.  Se även våra unika 
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.  
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Energi bandage support 50 cm M  189:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.  

Energi bandage support 35 cm S  159:- En rehabiliteringsprodukt som ger 
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan 
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid 
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och 
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning.

 Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa 
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Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
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Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit

Energihalsband x50 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: blått, grönt, svart

Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som 
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill 
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L

Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st  Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2 

Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra 
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar 
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din 
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd 
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket, 
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49
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Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:-   399:- Ett komplett 
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla 
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st 
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska. 
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och 
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!

Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:-   499:- Ett komplett 
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla 
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st 
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska. 
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och 
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!

Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart 195:- Ett 
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för 
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det 
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i 
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.

Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart/blå 195:- Ett 
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för 
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det 
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i 
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.

Grepp- och fingertränare Xlätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Lätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Medel 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Tung 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
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finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Lätt + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och grepp-
tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad 
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar 
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar 
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf. 
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna 
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Medel + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Tung    295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Xtung   319:-     269:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands XXtung   349:-     289:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support 
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L   
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Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handleden-
support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad 
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i 
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill 
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L   

Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor 
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de 
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp

Hand Yoga PLUS Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger 
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så 
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på 
apparaten. 16 st motståndsband medföljer. Se video-klipp

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra 
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:- 
Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare 
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160 
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna 
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll.

Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm. 
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med 
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm som kan 
sträckas ut till upptill 651 cm.

Knä-support ITB 219:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det 
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och 
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på 
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome). 
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.

 Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)
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Knä-support Löparknä 259:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt 
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger 
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din 
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä, 
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism, 
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc

Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger 
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger 
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän. 
Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på 
knäet)

Knä-support Patella 139:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det 
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt 
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område, 
vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet). 
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning 
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan. 
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller 
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling, 
träning eller i vardagen.

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från 
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt 
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för 
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter 
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter. 
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax 
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc.

Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini 
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i 
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna 
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan 
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och 
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb 
vid skrivbordet eller andra saker

Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st

Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn 
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad 
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Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-   995:- En helt 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt- 
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.*

Luftjonisator luftrenare kompakt inomhus 795:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och 
föroreningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller 
på kontoret.

Luftjonisator luftrenare medium inomhus 1195:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föro-
reningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Kan även användas i bilden (12 V adapter). 
Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller kontoret.

Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage 
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla 
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du 
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul 
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)

Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:-  Det här är ett 
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad 
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta 
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att 
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många 
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som 
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer 
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan 
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter 
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i 
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
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Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:-  Det här är 
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom 
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland 
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus 
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all 
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket 
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen 
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en 
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i 
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du 
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar 
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan 
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini 
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika 
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och 
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart 
(Tung).

Muskel avslappnings Gel Pro 195:- En professionell produkt mjukar upp 
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller 
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har 
led eller muskelvärk, reumatism etc.

Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner 
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.

Muskel/led värme gel  169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i 
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som 
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.

Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett 
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos 
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar 
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre 
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get 
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's 
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom, 
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH 
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar 
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell 
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och 
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
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Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:-  Det här är ett 
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad 
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta 
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att 
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många 
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad 
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som 
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer 
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan 
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter 
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i 
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:-  Det här är 
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom 
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland 
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus 
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all 
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket 
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen 
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en 
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i 
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du 
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar 
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan 
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan

Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en 
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra 
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten 
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i 
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten

Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är 
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik 
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar. 
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i 
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit eller svart
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Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som 
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den 
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och 
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.

Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt 
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag, 
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt 
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt 
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st 
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken 
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme 
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även 
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning 
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för axeln och olika axelproblem.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- 
En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt 
du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom 
eller har reumatisk i handleden etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
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support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i 
knäet etc.

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .

 Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan 
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling. 
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem; 
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar 
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett 
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga 
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan

Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika 
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en. 
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor, 
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett 
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt 
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i 
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig 
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan 
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för 
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i 
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar 
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) 
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp på hemsidan

Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt 
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag, 
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt 
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt 
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st 
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken 
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till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme 
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även 
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning 
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan

Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är 
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger 
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett 
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan 
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energi- 
bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.

 Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm

Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och 
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre 
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger 
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i 
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp 
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så 
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan 
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och 
är väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra 
remmar som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och 
du blir mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
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Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

 Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här 
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör 
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar 
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är 
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar 
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir 
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.

Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt 
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas 
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan 
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan 
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid 
daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för 
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar

Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4 
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du 
använder dagligen i cirka 15 minuter

Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med 
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc. 
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15 
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att 
koncentrera dig på näsgångarna om du har behov. 
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Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-   995:- En helt 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt- 
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar en yta upptill 150 kvadrat meter.

Sko fresh doft kapslar 69:- Utmärkt i träningsskorna, träningsväskan eller 
liknande. Du vrider upp kapseln och lägger den i skon. 2-pack. Håller 3-4 
månader.

Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna 
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som 
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets 
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din 
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga 
produkt.

Sko deodorant lukta fräscht spray 75:- Utmärkt till dina löparskor, 
cykelskor, tenniskor, golffskor, skridskor, sportväskan, omklädningsskåpet, 
dvs allt som kan lukta lite ofräscht och unket. Enkel och snabb att använda; 
skaka, sikta och spraya!

Smartphone hållare med stativ 295:-   199:- Ny kan du enkelt och snabbt 
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, iPhone 5. 
Hållaren ställer du i valfri höjd. Hållaren kör du ner i marken (siktpinne).

Smartphone hållare universal med stativ 349:-   249:- Nu kan du enkelt och 
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar 
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren 
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne)

Sportkoner 5-pack 79:-  Stapelbara sportkoner som tar lite plats. 5 olika 
färger. 

Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan 
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när 
det blåser ute.
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Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du 
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och 
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot 
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.

Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En 
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll, 
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller 
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren. 
Se video-klipp på hemsidan

Svettband Titan brett Tennis/Baseball 199:-  Gjort i mjukt bomullsmaterial
för att ge extra frihet i rörelserna samtidigt som det absorberar fukt och svett. 
Titan har också använts vid tillverkningen för att öka avslappningen i 
musklerna i området och öka blodcirkulationen i området kring handleden 
och underarmen. Perfekt för den som har problem med arm, handleds eller 
axel smärtor, den ökade avslappningen i musklerna och blodcirkulationen ger 
dig smärtlindring och förhindrar kommande problem med tennisarmbåge/ 
golfarmbåge etc. Den minskade spänningen i handleden, handen och 
underarmen gör att du orkar mer och ger dig en friare rörelse.

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste 
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra 
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara 
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i 
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet 
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över 
tiden så minskar antalet dammkvalster.

Tennisarmbåge support justerbart 195:- Ett support och stöd om du har 
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar 
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan 
ej jämföras med vanliga support på marknaden.

Tryck bort smärtan TENS vit 339:-  En unik och effektiva produkt för alla 
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på 
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till 
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
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Tryck bort smärtan TENS grön/vit 339:-  En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten 
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar 
och tar ibland tillfälligt bort all smärta.  Ett drogfritt alternativ som fungerar 
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig 
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra 
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från 
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan 
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband. 
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.

T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. 
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade

 blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå eller röd

T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. 
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå

Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång 
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller 
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.

Vatten Jonisator Hälsovatten 2695:-  Nu kan du använda vanliga kranvatten
och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat vatten höjer pH-värdet i 
kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger energi och välmående. 
Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten och 0.7 liter joniserat 
surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande med timer. 2 års garanti
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Vatten Jonisator med Silver Hälsovatten 3195:-  Nu kan du använda 
vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat vatten
 höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger energi 
och välmående. Ger även 1.5 liter silver-vatten som stärker immunförsvaret 
bland annat. Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten och 0.7 
liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande med 
timer. 2 års garanti

Vatten Jonisator Deluxe  Hälsovatten 4595:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående.  Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten 
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande 
med timer. 2 års garanti

Vatten Jonisator Deluxe med Silver Hälsovatten 5195:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående. Ger även 3 liter silver-vatten som stärker immun-
försvaret bland annat. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten 
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande 
med timer. 2 års garanti

Victory smärtlindring tennisarmbåge, musarm mm   399:-     349:- produkten 
avlastar senfästet för sträckmusklerna i underarmen och ger smärtlindring vid 
akuta problem med tennisarmbåge, golfarmbåge eller musarm.Om du vill 
spela tennis, golf, pingis eller andra racketsporter eller om du vill hålla på i 
trädgården, snickra eller datorarbete och har problem med tennisarmbåge, 
musarm eller golfarmbåge så gör det ont vid varje rörelse. Den här produkten 
är framtagen för att avlasta underarmben och ska användas vid just sådana 
tillfällen, så att du förfarande kan utföra det du vill göra.

Viktminsknings-kapslar PREE 6-pack 79:- PREE är en ny innovativ 
viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga 
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner 
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina 
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och 
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är 
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30% 
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan 
användas separat eller som komplement till andra viktminsknings-
system/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband + 
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.  
Se video-klipp på hemsidan
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Viktminsknings-kapslar PREE 75-pack 695:-   499:-  PREE är en ny 
innovativ viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner 
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina 
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och 
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är 
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30% 
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan 
användas separat eller som komplement till andra viktminsknings-
system/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband + 
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement. 
Se video-klipp på hemsidan

Viktminsknings-paket Small 1095:-   795:-  Vårt unika viktminskningspaket 
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar 
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina 
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt 
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet 
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången 
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st 
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år 
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Small storlek 
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp

Viktminsknings-paket Medium 1095:-   795:-  Vårt unika viktminsknings-
paket som består av 2 st olika produkter; energi-armband + 
viktminskningsarmband som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten 
samtidigt som den ökar energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig 
piggare tillsammans med våra PREE viktminskningskapslar som på ett 
naturligt sätt minskar dina matportioner utan att du känner dig hungrig, 
kliniska tester visar att du i snitt kan minska dina portioner med cirka 30%. 
Det här är det optimala paketet tillsammans med motion för att gå ner i vikt 
och bibehålla viktnedgången även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt 
om du vill. Innehåller 75 st kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet 
håller normalt i minst 3 år med normalt handhavande. Armbandet finns i svart
eller vitt. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder. 
Se video-klipp

Viktminsknings-paket Large 1095:-   795:-  Vårt unika viktminskningspaket 
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar 
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina 
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt 
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet
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 tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången 
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st 
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år 
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Large storlek 
passar endast personer med väldigt grova handleder. Se video-klipp

Vilostöd - avlastningsstöd med väska 359:-  Den här produkten är 
framtagen som ett avlastningsstöd för olika ändamål. Den ger dig möjlighet 
att var du än befinner dig luta dig tillbaka en liten stund för att vila ben och 
fötter och avlasta ryggen under en tid. Beroende hur man lutar 
avlastningsstödet avlastar du fötter och ben med mellan 50-65% av din 
kroppsvikt. Stödet är utformad så att den ger en avlastning för hela kroppen 
och om du står upp under lång tid kan du klara långa arbetspass vare sig du 
står på mässa, som säkerhetsvakt, på ett jaktpass eller väntar på din tur på 
golfbanan, du spelar boule, åskådare på olika evenemang mm.

Tillbaka till Huvud-Menyn

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se



E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445

Våra Vatten-filter, filterkannor, vatten-jonisatorer, vattenflaskor etc:    
Här hittar du våra olika typer av vattenfilter och filterkannor och vatten-jonisatorer andra vatten 
relaterade produkter som vattenflaskor, sportdryck etc. Vill du dricka renare och nyttigare vatten 
och förbättra hälsan på ett enkelt och snabbt sätt då kan du hitta intressanta produkter här.

Barn pipmugg Sippymugg KK rostfritt stål 355ml 209:- En giftfri 
pipmugg eller Sippymugg i rostfritt stål med volym 355 ml. Finns i blå, röd 
och borstat stål.

Barn sportflaska KK rostfritt stål 355ml 209:- En giftfri sportflaska för 
barn. En naturlig övergång från pipmugg, volym på 355ml. Finns i blå, röd 
och borstat stål.

Duschhandtag + vattenfilter 569:- Ett dusch-handtag med vattenfilter som 
tar bort bland annat kloret och tungmetaller ur vattnet och gör vattnet 
nyttigare för huden och håret. Filtret klarar 1000 liter vatten innan du behöver 
byta det. Handtaget passar alla vanliga kranar och duschkabiner.

 
Extra dusch-filterpatroner 2000 liter 199:- Ett paket med extra 
filterpatroner till vårt duschhandtag. Filtret tar bland annat bort kloret och 
tungmetaller ur vattnet och gör vattnet nyttigare för huden och håret. Filtret 
klarar 1000 liter vatten innan du behöver byta det. Paketet innehåller 2 st 
patroner (= 2000 liter)

Filterkanna alkaliskt vatten högre pH 549:- En unik vattenkanna; 
filterkanna som ger dig renare vatten och alkaliskt vatten. Vattenkanna som 
renar ditt vatten och gör ditt vatten alkaliskt (basiskt). Utmärkt hemma, på 
kontoret eller på resan. Höjer ph-värdet i vattnet till 8.5 eller högre normalt 
(beror på kvalitéten på vattnet), ORP värdet kan bli upp till -250 (beror på 
kvalitéten på vattnet) = antioxidant effekten i vattnet. Se video-klipp

Ersättningsfilter Filterkanna alkaliskt vatten 1-pack 219:- Ett ersättnings-
filter till våra filterkannor alkaliskt vatten (modell mindre).Vattenfiltret räcker
ungefär i 800 liter eller omkring 3 månader

Golf-flaska rostfritt stål 1000 ml koppar 399:- De här unika flaskorna är 
gjorda i högsta kvalitét; 18/304 rostfritt stål och 100% BPA fri plast. 100% 
bly och gift fri färg har använts, allt för att göra en säker produkt som inte ger 
ifrån sig några gifter. Våra unika flaskor har en patenterad dubbel vägg, och 
en vakum tät flask kork. Det gör att du kan förvara valfri vätska i den; varm 
eller kall och den håller temperaturen upp till 24 timmar! Vätskan håller sig 
fräsch och du känner aldrig någon konstig eftersmak från flaskan. Utmärkt för
dig som vandrar, spelar golf, spelar tennis, cyklar eller reser och behöver ta 
med dig vatten, kaffee, te etc. Volym: 1 liter 
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Golf-flaska rostfritt stål 500 ml koppar 299:-  De här unika flaskorna är 
gjorda i högsta kvalitét; 18/304 rostfritt stål och 100% BPA fri plast. 100% 
bly och gift fri färg har använts, allt för att göra en säker produkt som inte ger 
ifrån sig några gifter. Våra unika flaskor har en patenterad dubbel vägg, och 
en vakum tät flask kork. Det gör att du kan förvara valfri vätska i den; varm 
eller kall och den håller temperaturen upp till 24 timmar! Vätskan håller sig 
fräsch och du känner aldrig någon konstig eftersmak från flaskan. Utmärkt för
dig som vandrar, spelar golf, spelar tennis, cyklar eller reser och behöver ta 
med dig vatten, kaffee, te etc. Volym: 0.5 liter 

Luftjonisator luftrenare kompakt inomhus 795:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och 
föroreningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller 
på kontoret.

Luftjonisator luftrenare medium inomhus 1195:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föro-
reningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Kan även användas i bilden (12 V adapter). 
Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller kontoret.

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från 
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt 
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för 
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter 
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter. 
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Behöver också våra 
bakteriedödande Aroma-terapi dofter för att fungera optimalt (medföljer ej).

Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st

Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn 
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Bakteriedödande.

Nappflaska giftfri rostfritt stål KK 266ml 249:- En giftfri nappflaska med 
dinapp medium flöde. Volym 148 ml). Färg: borstat stål. 
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Nappflaska giftfri rostfritt stål KK 148ml 229:- En giftfri nappflaska med 
napp långsamt flöde. Volym 148 ml). Färg: borstat stål. 

Dinapp nappflaska KK långsamt flöde 2-pack 99:- En dinapp till våra 
rostfria och giftfria nappflaskor. Finns med 3 olika flöden: långsamt, medel 
och snabbt flöde.

pH-mätare vatten Basic 199:- En pH-mätare som mäter vattnets pH-värde 
(0-14) med 0.1 pH intervall och 0.1 noggrannhet. Kan användas i skolan, i 
poolen, i akvariumet, mäta pH-värdet i alkaliska vattenkannor eller vatten 
jonisatorer. Kalibreringspulver, skruvmejsel samt förvaringsask medföljer

Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en 
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra 
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten 
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i 
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten

Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-   995:- En helt 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt-
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter. 
Se video-klipp på hemsidan.

Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Salt-
luftrenare. Naturligt och rent salt.

Sport energi alkalisk vattenflaskan 349:- Den här unika sport energi 
alkaliska vattenflaskan omvandlar vanligt kranvatten till alkaliskt vatten med 
antioxidant effekt bland annat. Flaskan har 2 olika vattenfilter varav ett av 
filterna behöver du byta ut med 3 månaders intervall (eller 800 liter). Ger dig  
alkaliskt vatten (svagt alkaliskt vatten 7.8+ pH) neutraliserar sura ämnen, 
förbättrar rening i kroppen och stärker immunförsvaret. Balanserar syra-bas 
balansen i kroppen, ger vatten med negativ potential (antioxidant effekt).
Volym: 3.7 dl 
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Sportflaska KK rostfritt stål 800ml grön 269:- En giftfri sportflaska i 
rostfritt stål med volymen 800 ml. Utmärkt som träningsflaska, finns i blå, 
grön och borstat stål.

Extra filter Sport energi flaskan 2-pack 199:- Detta är ett extra 
ersättningsfilter till våra sport energi alkaliska flaskor (3.7 dl). 2 st vattenfilter
i varje paket.

Extra filter Sport energi flaskan 4-pack 339:- Detta är ett extra 
ersättningsfilter till våra sport energi alkaliska flaskor (3.7 dl). 4 st vattenfilter
i varje paket.

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste 
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra 
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara 
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i 
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet 
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över 
tiden så minskar antalet dammkvalster.

TDS-mätare vatten Basic 349:- Fickmodell som alla kan använda. Kan 
användas för att kontrollera dricksvattnet, kolla vattenpool-vattnet, akvarium 
etc. Kan användas hemma, på labb, på skolor etc. Kontroll av koncentration 
av vätska i vatten även (homopat medicin etc). TDS område: 0-1999ppm 
/mg / L. Noggrannhet: 1 Ppm(mg/L). Kalibreringsvätska, skruvmejsel samt 
förvaringsask medföljer.

Vattenbehållare giftfri KK 1900ml 699:- En stor vattenbehållare som är 
giftfri och riktigt tillsluten. Utmärkt för alkaliskt vatten eller andra vätskor 
som kan tappa viktiga egenskaper om den inte är riktigt tillsluten. Behållaren 
rymmer 1.9 liter. Finns i bärsten och borstat stål.

Vatten filterkanna + Alkalisk filterkanna 2-i-1 svart 595:- Det här är en 
unik vatten filterkanna som också ger dig alkaliskt vatten med antioxidant 
egenskaper (negativ potential = positivt för kroppen). Du får alltså 2 
funktioner i en produkt! Den här produkten passar även till hela familjer 
eftersom den rymmer upptill 3.5 liter så kan du vid behov fylla den så att det 
räcker större delen av dagen även om ni är många. Ger ökat pH värde på 
vattnet normalt till mellan 8.5 och 9.5 pH. Ändrar oxidations potentialen på 
vatten (ORP) till normalt mellan -100 mV och -250 mV = antioxidant effekt 
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Vatten filterkanna + Alkalisk filterkanna 2-i-1 blå 595:- Det här är en 
unik vatten filterkanna som också ger dig alkaliskt vatten med antioxidant 
egenskaper (negativ potential = positivt för kroppen). Du får alltså 2 
funktioner i en produkt! Den här produkten passar även till hela familjer 
eftersom den rymmer upptill 3.5 liter så kan du vid behov fylla den så att det 
räcker större delen av dagen även om ni är många. Ger ökat pH värde på 
vattnet normalt till mellan 8.5 och 9.5 pH. Ändrar oxidations potentialen på 
vatten (ORP) till normalt mellan -100 mV och -250 mV = antioxidant effekt 

Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna L 2-i-1 1-pack 295:- 
Det här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar 
vattnet samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra 3.5 liters kannor. 
(den äldre modellen med digital räknare) Innehåller 1 st filter. Klarar 800 L

Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna L 2-i-1 3-pack 769:- 
Det här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar 
vattnet samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra 3.5 liters kannor. 
(den äldre modellen med digital räknare). Innehåller 3 st filter-patroner. 
Klarar 800 L

Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna M 2-i-1 1-pack 199:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet 
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor. 
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 1 st filter. Klarar 400 L

Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna 2-i-1 M 3-pack 559:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet 
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor. 
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 3 st filter-patroner. 
Klarar 400 L

Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna 2-i-1 M 6-pack 999:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet 
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor. 
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 6 st filter-patroner. 
Klarar 400 L

Vattenfilter krantoppsfilter Renare vatten 695:- Unikt och högeffektiva 
filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken och 
lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. En mycket behändig, 
liten men ändå effektiv vattenrenare som exempelvis skruvas på kökskranen. 
När man vill ha kristallklart vatten för dryck, te, matlagning etc vrider man 
bara på ett vred. Filterpatronen räcker normalt i 3000 liter.
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Extra vattenfilter Krantoppsfilter Renare vatten 195:- extra vattenfilter 
till våra krantoppfilter 100% klorfritt! Dessa patroner är mycket lätta att byta 
och har en kapacitet att rena cirka 3000 liter vatten i normalfallet. Ger bland 
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt 
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus, 
läkemedelsrester, kemikalier etc. Räcker normalt för 3000 liter

Vatten Dusch-filter 100% klorfritt vatten 1395:-

Extra Dusch-vatten filter 100% klorfritt vatten 695:-

Vattenfilter diskbänksmodell hårt vatten filter Rent vatten 1995:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder ovanpå diskbänken. Extremt 
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker 
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att 
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min

Vattenfilter diskbänksmodell standard filter Rent vatten 1995:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder ovanpå diskbänken. Extremt 
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker 
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att 
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min

Vattenfilter under-disk modell hårt vatten filter Rent vatten 2295:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt 
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker 
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att 
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min

Vattenfilter under-disk modell standard filter Rent vatten 2295:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt 
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker 
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att 
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se



E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445

Vattenfilter under-disken 2-i-1 hårt vatten filter Rent vatten 2695:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. 
Extremt effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte 
bara smaken och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. 
Vattenfiltret räcker normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel 
familj!). Enkel att använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. 
Vattenflöde på 10 L/min. Ingår gör en extra Kolfilter-patron

Vattenfilter under-disken 2-i-1 standard filter Rent vatten 2695:- Ett 
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt 
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker 
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att 
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Ingår gör en extra Kolfilter-patron

Extra vattenfilter diskbänksmodell hårt vatten Rent vatten 695:- En 
extra filterpatron till vår diskbänksmodell med hårt vatten filter som ger dig 
100% klorfritt vatten. Dessa patroner är mycket lätta att byta och har en 
kapacitet att rena cirka 25000 liter vatten i normalfallet. Ger bland 
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt 
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus, 
läkemedelsrester, kemikalier etc. Passar även underdiskbänken-modellen

Extra vattenfilter diskbänksmodell standard filter Rent vatten 695:- En 
extra filterpatron till vår diskbänksmodell med standard filter som ger dig 
100% klorfritt vatten. Dessa patroner är mycket lätta att byta och har en 
kapacitet att rena cirka 25000 liter vatten i normalfallet. Ger bland 
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt 
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus, 
läkemedelsrester, kemikalier etc. Passar även underdiskbänken-modellen

Vatten filterkanna Rent vatten standard filter 2.2 liter 599:- Snygg, 
praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma 
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte 
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och 
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 2.2 liter. Kannan har standard filter som räcker normalt i 500 liter. 
Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att ta av locket.

Vatten filterkanna Rent vatten bakterie/virus filter 2.2 liter 599:- 
Snygg, praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. 
Samma unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan 
inte producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill 
och vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 2.2 liter. Kannan har specialfilter mot bakterier/virus som räcker 
normalt i 500 liter. Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att
ta av locket.
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Vatten filterkanna Rent vatten hårt vatten filter 2.2 liter 599:- 
Snygg, praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. 
Samma unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan 
inte producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill 
och vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 2.2 liter. Kannan har specialfilter mot hårt vatten som räcker 
normalt i 500 liter. Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att
ta av locket.

Vatten filterkanna Rent vatten standard filter 3.3 liter 499:- Praktisk 
kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma 
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte 
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och 
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har 
standard filter som räcker normalt i 500 liter. Volym: 3.3 liter

Vatten filterkanna Rent vatten bakterie/virus filter 3.3 liter 499:- 
Praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma 
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte 
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och 
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har 
specialfilter mot bakterier/virus räcker normalt i 500 liter. Volym 3.3 liter

Vatten filterkanna Rent vatten hårt vatten filter 3.3 liter 499:- 
Praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma 
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte 
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och 
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som 
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har 
specialfilter mot hårt vatten räcker normalt i 500 liter. Volym 3.3 liter

Extra filter filterkanna standard filter Rent vatten 169:- Dessa 
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter 
vatten i normalfallet. Detta är standard filtret i våra vatten filterkannor 2.2 
liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.

Extra filter filterkanna bakterie/virus filter Rent vatten 169:- Dessa 
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter 
vatten i normalfallet. Detta är bakterie/virus filtret för våra vatten filterkannor 
2.2 liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.

Extra filter filterkanna hårt vatten filter Rent vatten 169:- Dessa 
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter 
vatten i normalfallet. Detta är hårt vatten filtret för våra vatten filterkannor 
2.2 liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.
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Vattenfilter UF Rentvatten mobilt 399:- Utmärkt på camping resan eller i 
utlandet eller på vandringen. Det renar vattnet direkt från sjöar, vattenpölar 
och bäckar etc. Fungerar som ett stort sugrör där du suger in i ena änden och 
dricker i andra änden kan också sugas över i flaska eller behållare.

Vattenfilter UF Rentvatten vattenflaska 449:- Utmärkt på camping resan 
eller i utlandet eller på vandringen. Det renar vattnet direkt från sjöar, 
vattenpölar och bäckar etc. En flaska med inbyggt vattenfilter som renar 
vatten direkt från sjöar, bäckar, vattenbölar etc.

Vattenflaska golf sport KK rostfritt stål 800ml 259:- En giftfri flaska med 
ögelkork som rymmer 0.8 liter. Utmärkt för träning, fritid eller golf. Finns i 
blå, grön och borstat stål.

Vattenflaska giftfri KK rostfritt stål 1182ml 369:- En giftfri flaska med 
ögelkork som rymmer 1.18 liter. Utmärkt för golf eller fritid. Finns i mörkblå,
ljusblå eller borstat stål.

Vattenflaska golf giftfri KK rostfritt stål 1900ml 489:- En giftfri flaska 
med ögelkork som rymmer 1.9 liter. Utmärkt för golf eller fritid. Finns i svart 
eller borstat stål. 

Vattenflaska med Cooler och hållare 129:-  Flaskan rymmer 0.7 liter och 
den håller drycken sval. Kan enkelt fästas på golfbagen. Flaskan gjord i plast.

Vatten Jonisator Regular  Hälsovatten 2695:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående.  Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat 
vatten och 0.7 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt 
handhavande med timer. 2 års garanti

Vatten Jonisator Regular med Silver Hälsovatten 3195:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående. Ger även 1.5 liter silver-vatten som stärker immun-
försvaret bland annat. Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.7 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande 
med timer. 2 års garanti
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Vatten Jonisator Deluxe  Hälsovatten 4695:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående.  Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten 
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande 
med timer. 2 års garanti

Vatten Jonisator Deluxe med Silver Hälsovatten 5195:-  Nu kan du 
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat 
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger 
energi och välmående. Ger även 3 liter silver-vatten som stärker immun-
försvaret bland annat. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten 
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande 
med timer. 2 års garanti

Vatten mätare 3-i-1 pH-mätare + ORP-mätare + temperatur 995:- Det 
här är en vatten testmätare 3-i-1 som visar pH-värdet, ORP-värdet och 
temperaturen på vattnet och vätskan. Enkel att använda för vem som helst 
hemma, på labbet eller på skolan. Du kan kontrollera dricksvattnet, 
vattenjonisatorn, alkaliska filterkannor etc. Område: mV 0~±1999mV (ORP- 
mätaren), pH: 0.00 till 14.00 pH, temperatur 0 till 55°C

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra Energiarmband, energihalsband, hälsoarmband, bioarmband etc:    
Här hittar du våra olika typer av energiarmband, energihalsband, bioarmband och relaterande hälso 
och peak performance produkter inom hälsa och sport.

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Small 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen. 
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Finns i svart 
eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala 
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Medium 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Medium storlek 
passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.  Finns i svart 
eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Large 399:- Ett 
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt 
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen. 
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du 
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Large storlek 
passar endast personer med väldigt grova handleder. Finns i svart eller vit. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband   Sluta röka Anti beroende-framkallande S 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
Finns i svart       eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män
med smala handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande M 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
 Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova 
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande L 399:- 
Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram 
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande; 
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta 
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra 
övriga produkter nedan. 
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder. 
Finns i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

     Body-in-Balance armband Spektrum lila stenar 595:- Vårt mest 
avancerade energiarmband som innehåller många fler frekvenser än andra på 
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in 
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, 
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt 
på jobbet, fritiden eller på festen.

Body-in-Balance armband Spektrum mörkblå stenar 595:- Vårt mest 
avancerade energiarmband som innehåller många fler frekvenser än andra på 
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in 
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, 
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt 
på jobbet, fritiden eller på festen.

Body-in-Balance  halsband Spektrum lila sten 595:- Vårt mest avancerade 
energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på marknaden. 
Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in frekvenserna i 
stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, balanser upp 
obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars 
pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller 
på festen.

Body-in-Balance halsband Spektrum vit sten 595:- Vårt mest avancerade 
energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på marknaden. 
Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in frekvenserna i 
stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, balanser upp 
obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars 
pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller 
på festen.

Body-in-Balance halsband Spektrum grön sten 595:- Vårt mest 
avancerade energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på 
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in 
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, 
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt 
på jobbet, fritiden eller på festen.
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 Body-in-Balance  halsband Spektrum grön sten 595:- Vårt mest 
avancerade energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på 
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in 
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, 
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  Utmärkt 
på jobbet, fritiden eller på festen.

Energiarmband hälsoarmband FIR svart 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband hälsoarmband FIR rosa 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan
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Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Den ökar samtidigt batteritiden med 
upptill 25% (genom att motverka urladdningen = mindre laddning) 
Se video-klipp

Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort 
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar 
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad 
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och 
fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 30-dagar- 
nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 1-pack. 
Se video-klipp på hemsidan 
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart 
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet 
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att 
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, 
handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 
Se video-klipp på hemsidan 
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Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energi-armband sport/fashion röd 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars 
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Valfri längd upptill 25 cm

Energi-armband sport/fashion svart 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns även i vit eller röd. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Valfri längd upptill 25 cm

Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:-  Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19 
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).

Energi-armband golf sport PE XSmall 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med väldigt smala handleder. 

 Se video-klipp på hemsidan   Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband golf sport PE Small 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Medium 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin 
Medium storlek passar män eller kvinnor med väldigt grova handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband golf sport PE Large 299:-  Det här unika armbandet 
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar 
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din 
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer 
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött 
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor, 
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin. 
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder. 
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika 
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90% 
av alla kvinnor eller män med smala handleder. Se även våra unika 
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller 
kvinnor med grova handleder.  Se även våra unika viktminskings-kapslar 
PREE som är ett utmärkt komplement. 
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika 
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom 
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att 
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet  
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning, 
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast 
personer med väldigt grova handleder.  Se även våra unika 
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energihalsband golf sport svart 55 cm 395:-  Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan 
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall 
våra andra modeller med enklare fastsättning. 

Energihalsband golf sport gult 55 cm 395:-  Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan 
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall 
våra andra modeller med enklare fastsättning. 

Energihalsband Ion 55 cm vit 319:-  Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar 
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För 
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
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överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. 

Energihalsband Ion 55 cm svart 319:-  Ett unikt halsband som omedelbart 
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar 
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För 
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. 

Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på 
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig 
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa

Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som 
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. 
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt 
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka 
(du står bara för frakten). Se video-klipp 
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa 
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Energi-halsband hund svart 399:-  Det här unika energihalsbandet gör att 
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära 
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet 
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att 
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer 
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla 
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor.

Energi-halsband hund rött 399:-  Det här unika energihalsbandet gör att 
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära 
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet 
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att 
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer 
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla 
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor. Finns även i klar 
genomskinlig färg

Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 
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Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband 
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen 
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton 
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, 
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- 
produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och 
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En 
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp 

Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit

Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit

Energihalsband x50 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av 
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula 
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och 
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger 
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte 
personer med nedsatt finmotorik i händerna). 
Färger: blått, grönt, svart
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Magnetarmband för barn djupgående bioflow blå 269:- En unik produkt 
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används 
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband är statiska och ger 
därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande
magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika  
magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och 
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. 
90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål Golf design djupående bioflow 895:- En 
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält 
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. Detta är en unik golf design 
med en golfboll i varje ände av armbandet.  90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål justerbart djupående bioflow dam 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål justerbart djupående bioflow herr 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

 

Magnetarmband rostfritt justerbart si/gu djupående bioflow dam 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
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pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

 

Magnetarmband rostfritt justerbart si/gu djupående bioflow herr 1395:-
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande 
magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de 
som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström 
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Storlek: justerbar en storlek passar nästan 
alla. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband rostfritt stål matt djupående bioflow 895:-  699:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Titan djupgående bioflow röd M-L 849:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Titan djupgående bioflow svart M-L 849:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Koppar djupgående bioflow M-L 795:- En unik produkt 
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används 
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska fält och 
ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är 
pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika 
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magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och 
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband Stål djupgående bioflow silver/guld S-L 795:- En unik 
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som 
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska 
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen 
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här 
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark 
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 3 olika storlekar; small, medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylon smalt djupgående bioflow svart L-XXL 795:- 
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på 
standard-modellen. Består av 1 st magneter + relay. 
90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylon standard djupgående bioflow svart L-XXL 795:- 
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på det 
smala modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylon smalt djupgående bioflow grönt L-XXL 795:- 
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på 
standard-modellen. Består av 1 st magneter + relay. 
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90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetarmband nylon standard djupgående bioflow grönt L-XXL 795:- 
En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-
fält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger 
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på 
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. 
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt 
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för 
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på den 
smala modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnetbälten 3-pack djupgående bioflow svarta 1195:- Ett unikt paket 
som består av 3 st magnetbälten som du kan använda på ryggen, ben, arm 
eller liknande. Produkterna som är patenterad och som simulerar en 
pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga 
magnetarmband/bälten ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen,
de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetbälterna består av en patenterad 
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett 
pulserande magnetfält för kroppen. Består av 3 olika bälten; ryggen, ben, 
arm. Varje bälte har en magnet.
90-dagars-nöjdhetsgaranti

Magnet-halsband katt djupgående bioflow 339:-  Ett unikt magnet-
halsband till din katt. Ett katthalsband som är patenterad och som simulerar 
en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling. Alla 
vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig effekt 
på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de 
kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet består av 
en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som 
simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Justerbart halsband; en 
storlek passar alla katter.

Magnet-halsband hund djupgående bioflow svart 399:-  Ett unikt 
magnethalsband till din hund. Ett hundhalsband som är patenterad och som 
simulerar en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling. 
Alla vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig 
effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter 
men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet 
består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet 
som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Två olika storlekar: 
upptill 45 cm i omkrets och upptill 65 cm i omkrets.
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Magnet-halsband hund djupgående bioflow grön 399:-  Ett unikt 
magnethalsband till din hund. Ett hundhalsband som är patenterad och som 
simulerar en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling. 
Alla vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig 
effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter 
men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet 
består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet 
som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Två olika storlekar: 
upptill 45 cm i omkrets och upptill 65 cm i omkrets.

Magnet dyna säng hund/katt 1195:- En unika magnetdyna säng till din 
hund eller katt. Dynan innehåller 10 st patenterade CRP magneter som 
emulerar dyra djupgående pulserande magneter 

Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är 
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik 
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar. 
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i 
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit eller svart

T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 

i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade 
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå eller röd

T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika t-
shirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är 
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller 
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser 
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. 
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb. 
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss. 
Färger: vit, svart, marinblå
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Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Small storlek 
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:-  Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Medium storlek passar män
eller kvinnor med grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:-  Den här innovativa 
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen. 
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika 
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har 
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer 
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har: 
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Large storlek passar endast 
personer med väldigt grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Hitta Gps:er, avståndsmätare, hastighetsmätare, launch monitor, tempo mm
Här hittar du våra olika tekniska hjälpmedel på golfbanan och på övningsområdet. Golf gps:er, 
avståndsmätare, svinganalyserare, puttanalyserare, launch monitorer, tempomätare, metronom etc. 
Produkterna ger dig extra feedback och träningen effektivare och roligare. Gps:erna gör spelet 
snabbare och roligare.

Avståndsmätare laserkikare Nikon Coolshot 40  2695:- En laserkikare 
med 6 gångers förstoring som ger en klar bild av målen. Läser av mål upptill 
500 meter och flaggan upptill 330 meter. Snabb optik med scanning funktion 
för att göra det enklare på golfbanan.  

Avståndsmätare laserkikare Nikon Coolshot 40i  3195:- En laserkikare 
med 6 gångers förstoring som ger en klar bild av målen. Den har också slope-
funktion för att kompensera för höjdskillnader på golfbanan. Läser av mål 
upptill 500 meter och flaggan upptill 330 meter. Snabb optik med scanning 
funktion för att göra det enklare på golfbanan. 

Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2395:-  1995:- En prisvärd 
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos 
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser 
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning 
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb 
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som 
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska, 
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti

Avståndsmätare golf Bushnell Tour V3  3495:- En golfkikare som 
mäter avstånd: 5-900 meter varav flaggan 270 meter. Förstoring 5 gånger. 
Scanner-funktion. Helt vattentät modell. Rain-mode för att förbättra 
avläsningen när det regnar ute. 1 års garanti

Avståndsmätare golf Bushnell Tour V3 Slope  4095:- En golfkikare som 
mäter avstånd: 5-900 meter varav flaggan 270 meter. Förstoring 5 gånger. 
Slope-funktion som kompenserar för höjdskillnader och visar dig omräknat 
avstånd i kikaren. Scanner-funktion. Helt vattentät modell. Rain-mode för att 
förbättra avläsningen när det regnar ute. 1 års garanti

Avståndsmätare Golf 7x flaggsökning   2295:-     1795:-  En väldigt 
prisvärd laserkikare i med flaggsökning, vilket gör det snabbt och 
enkelt att ta avståndet till flaggan och andra små föremål från långt avstånd. 
7X förstoring, midjeväska medföljer, felmarginal +/- 1 meter. 

Golf Launch Monitor Svinghastighet Bollhastighet 2695:-  De bästa 
golfspelarna är mer intresserad av bollhastigheten än av svinghastigheten, det 
beror på att bollhastigheten också tar hänsyn till hur du träffar bollen. Den här
unika launch monitorn ger dig både Bollhastigheten och Klubbhastigheten 
som relationen mellan Klubbhastigheten och Bollhastigheten (kompressions-
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faktorn) vilket visar hur bra du överför din klubbhastighet till bollhastighet. 
            Om du träffar bollen orent så får du lägre bollhastighet med samma 

svinghastighet. De finns ingen vits att ha hög svinghastighet om du inte träffar
bollen på rätt sätt. Det bästa sättet att få bättre längdkontroll på driver eller 
järnklubbor är att ha samma bollhastighet varje gång med samma klubba. Ger 
dig också beräknad carrylängd på aktuellt slag samt statistik på varje klubba 
etc. Finns i svart eller vit

Golf-metronom Pro 249:-  Det här är den ultimata metronomen för golfare, 
med en mänd avancerade funktioner men fortfarande väldigt kompakt och lätt
att använda! Justerbart tempo; omfång 30-250 BPM (pip per sekund),
justerbar volym, digital klocka, uttag för egna hörlurar (3.5 mm), skyddande 
fodral i konstläder, justerbara tonsekvenser mm. Storlek: 56 x 30 x 20 mm
Video-klipp finns på hemsidan

Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En 
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll, 
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller racket/klubbhastig-
heten allt beror på hur du placerar mätaren. Se video-klipp på hemsidan

Svinghastighet-mätare 1495:-  Visar svinghastigheten på valfri klubba. 
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen. 
 Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan 
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt 

Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:-  Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av 
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och sving-
hastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara 
svinghastigheten, se ovan. Fickformat som är enkel att ha med dig på resan 
etc.  Ny modell CE-märkt Video-klipp finns på hemsidan

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Hitta Löpning, walking, cykling, fitness, träning mm
Här hittar du våra olika produkter för löpning, walking, fitness, cykling, träning och friluftsliv mm. 
Produkterna gör träningen enklare, roligare och i vissa fall kan de också höja prestationsförmågan 
på naturlig väg.

3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kg-
motstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det 
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter 
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1 
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt 
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per 
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp

Cykelväska extra förvaring svart/gul 199:-  Ett enkelt och snabbt sätt att 
förvara din smartphone/mobil eller värdesaker och tillbehör när du cyklar. 
Kan enkelt fästas på ramen på alla cyklar för snabb åtkomst.

Cykelväska extra förvaring svart/röd 199:-  Ett enkelt och snabbt sätt att 
förvara din smartphone/mobil eller värdesaker och tillbehör när du cyklar. 
Kan enkelt fästas på ramen på alla cyklar för snabb åtkomst.

Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage 
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som 
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i 
muskler och leder.

Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker lila/svart 149:-  Ett enkelt och 
snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar på 
olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller 
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: lila/svart

Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker svart/svart 149:- Ett enkelt 
och snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar
på olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller 
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: svart/svart

Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker rosa/svart 149:-  Ett enkelt och
snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar på 
olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller 
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: rosa/svart
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Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit

Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart 
eller rosa

Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun

Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd 
eller blå.

Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par  Det här är ett unikt par 
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med 
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, 
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med 
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig 
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa

 Elastiska Skosnören gula 75:-/par  Det här är ett unikt par elastiska 
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäder-
aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc. 
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt 
rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att 
behöva knyta skorna igen!

Elastiska Skosnören neon rosa 75:-/par  Det här är ett unikt par elastiska 
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäder-
aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc. 
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt 
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rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att 
behöva knyta skorna igen!

Energiarmband hälsoarmband FIR svart 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband hälsoarmband FIR rosa 399:- Ett armband som ger 
maximalt antal negativt laddade joner (upptill 6000 st per sekund) samt energi
från jordarts mineraler. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
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frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Den ökar samtidigt batteritiden med 
upptill 25% (genom att motverka urladdningen = mindre laddning) 
Se video-klipp. Se video-klipp

Energihalsband Ion 55 cm vit 319:-  Ett unikt halsband som omedelbart tar 
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar 
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För 
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och 
överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti 
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).  
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i 
händerna och fingrarna. 

Flask och burkhållare cykel universal 169:-  en universal flask- och 
burk-hållare till din cykel, moped eller liknande. Kan justeras för att passa 
burkar, glas, flaskor. 

Förvaringsbälte löpning walking stort 279:- Ett stort förvaringsbältet med 
en elastisk och töjbart stor väska. Du kan förvara mobilen, energitillskott, 
nycklar, pengar etc. Bra att ha på resan, på löppasset, promenaden etc. En 
storlek passar nästan alla.

Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/blå 195:- Det här
är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har 
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om 
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort, 
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iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord 
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg: 
svart/blå.

Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/svart 195:-  Det 
här är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om 
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort, 
iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord 
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg: 
svart/svart.

Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/grön 195:-  Det 
här är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om 
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort, 
iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord 
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg: 
svart/grön.

Grepp- och fingertränare Xlätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Lätt 199:-  En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Medel 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepp- och fingertränare Tung 199:-  En unik finger- och grepp-tränare 
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i 
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och 
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Lätt + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och grepp-
tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad 
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar 
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar 
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varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf. 
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna 
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och 
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Medel + Dvd   295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Tung    295:-     249:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney 
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar 
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och 
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Xtung   319:-     269:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung   339:-     295:-  En unik finger- och 
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en 
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina 
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka 
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.

Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor 
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de 
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp

Hand Yoga Plus Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger 
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så 
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på 
apparaten. 16 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
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Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra 
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:- 
Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare 
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160 
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna 
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll. Längd 285 cm

Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm. 
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med 
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm kan sträckas 
ut till upptill 651 cm

Inandnings-tränare 229:- Nu kan du vem som helst förstärka sin 
inandningsmuskler  och andning. Utmärkt till personer med nedsatt funktion 
på andningsapparaten; astma, luftrörsbesvär etc. Du blir mindre andfådd 
genom att träna i soffan hemma och som idrottare kan du öka 
prestationsförmågan genom att stärka andningsapparaten. Justerbart motstånd 

Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini 
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i 
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna 
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan 
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och 
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb 
vid skrivbordet eller andra saker

Löparbälte midjeväska svart/röd 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd 
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör 
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.

Löparbälte midjeväska svart/gul 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd 
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör 
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.
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Löparbälte midjeväska svart/rosa 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd 
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör 
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.

Manus Grip Adapter tjock stång blå 379:- Marknadens bästa adapter för 
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det 
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med 
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra 
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna 
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Hög kvalitét. Utmärkt för Crossfit träning etc.

Manus Grip Adapter tjock stång svart 379:-  Marknadens bästa adapter för
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det 
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med 
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra 
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna 
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Hög kvalitét. Utmärkt för Crossfit träning etc.

Manus Grip ORB Adapter tjock stång 379:- Marknadens bästa adapter för 
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det 
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med 
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra 
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna 
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Fungerar också med elastiska band. Utmärkt för Crossfit träning etc.

Manus Grip Pro Adapter tjock stång 449:-  Marknadens bästa adapter för 
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det 
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med 
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra 
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna 
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Detta är värsting modellen. Utmärkt för Crossfit träning etc.

Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage 
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla 
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du 
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul 
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)

Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
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Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini 
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika 
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och 
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart 
(Tung).

Pannlampa LED sport/fritid 169:- En pannlampa som du kan använda till 
lite av varje. Extremt lätt lampa med lång livslängd. Du kan använda den till 
orientering, löpning, skidor, reservlampa i bilen etc.

Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som 
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den 
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och 
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.

 Reflex midje bälte 259:- Ett förvaringsbälte med reflexdetaljer över hela 
bältet. Du kan även förvara små tillbehör som mobilen, energitillskott, 
nycklar. En storlek passar nästan alla
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Sko fresh doft kapslar 69:- Utmärkt i träningsskorna, träningsväskan eller 
liknande. Du vrider upp kapseln och lägger den i skon. 2-pack. Håller 3-4 
månader.

Sko deodorant lukta fräscht spray 75:- Utmärkt till dina löparskor, 
cykelskor, tenniskor, golffskor, skridskor, sportväskan, omklädningsskåpet, 
dvs allt som kan lukta lite ofräscht och unket. Enkel och snabb att använda; 
skaka, sikta och spraya!

Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna 
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som 
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets 
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din 
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga 
produkt.

Smartphone-hållare allväder mjukt cykel 279:-  En smartphone hållare 
till din cykel, moped eller liknande som gör att du kan trycka på skärmen 
igenom fodralet. Slitstark och justerbar modell som passar många olika 
modeller. Passar bland annat: iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy 
Note 2

Smartphone-hållare armband 179:-  En smartphone hållare med touch 
screen till din MP3-spelare eller Smartphone där du enkelt och snabbt kan 
trycka på knapparna och se skärmen genom fodralet. Passar bland annat: 
iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy Note 2. Enkelt att anpassa även för 
mindre mobiler.

Solglasögon 2-i-1 5 olika linser 1095:-  2 olika solglasögon i ett paket. Ett 
par med svarta bågar som har linser för soligt väder (flerfärgad lins) samt ett 
par med röda bågar som har 4 st olika linsfärger att välja på allt för att få 
optimalt för varje väder/ljus typ. Utmärkt vid sport och fritid; golf, bilkörning,
ridning, löpning etc. I paketet ingår också en praktisk förvaringsväska och 
mjuk trasa.

Solglasögon Golf Flipturn svart 549:- Ett par unika solglasögon som om du 
har keps/skärm eller hatt kan vika upp linserna på (speciellt clip som du sätter
på skärmen). Då kan du vika upp linserna när du är på greenen eller liknande 
om du där vill se allt med egna ögon. Polariserande linser i hög kvalitét.
Du kan även använda dom som vanliga solglasögon utan skärm och med 
bågarna. Detta är 2 st olika solglasögon i 1 produkt!

Solglasögon Sport Polariserande   495:-   349:- Ett par prisvärda solglasögon 
av hög kvalitét som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, 
fiske, paddling etc.. Polariserande linser som är lätta, antibländ och 
antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen 
(ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. 
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Skydda dina ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. 
Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart eller blå

Solglasögon Sport   395:-     249:- Ett par prisvärda solglasögon av hög kvalitét 
som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, fiske, paddling 
etc. Anti-rep glas, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen (ingen 
båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. Skydda dina
ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. Medföljer micro-

 fiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart, vinröd, gul/vit 

Fitover True color Roxor 795:-  Solglasögon som är gjorda för att 
användas utanpå dina vanliga glasögon. Utmärkt för den som vill skydda 
sina ögon men samtidigt måste ha sina glasögon för att se riktigt. 
Fitovern sätts smidigt utanpå dina vanliga glasögon för att skydda mot sol 
och vind. Passar de flesta glasögon med rak skalm med max mått 
138 mm skalm-skalm. Utmärkt för golfspelare, i utförsbacken, fiske etc
Färg: svart

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46  429:- En unik 
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska 
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka, 
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för 
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy, 
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41  429:- En 
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende 
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre 
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. 
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, 
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. 
Se video-klipp 

Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du 
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du 
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar; 
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp

Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-  1795:- Ett 
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan 
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var 
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan 
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha 
hemma eller i stugan. Se video-klipp
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Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-  1395:- En fotbollstränare med två olika 
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig 
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet 
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet. 
Fotbollstränaren  hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och 
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer 
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp

Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan 
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när 
det blåser ute.

Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du 
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och 
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot 
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.

Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar 
med varmt foder som du kan använda på promenaden eller liknande för att 
hålla värmen. De är också vattenavstötande.Varje finger med individuella 
fack för att maximera värmen och komforten (invändigt).

Vätskebälte stor flaska svart/rosa 239:- Ett vätskebälte för löpning och 
träning med en stor flaska på 650ml. Flaskan sitter i vinkel för att förenkla 
handhavande i farten. 

Vätskebälte stor flaska svart/gul 239:- Ett vätskebälte för löpning och 
träning med en stor flaska på 650ml. Flaskan sitter i vinkel för att förenkla 
handhavande i farten. 

Vätskebälte stor + liten flaska svart/blå 329:- Ett vätskebälte för löpning 
och träning med en stor flaska på 650ml och en liten flaska på 150ml. 
Flaskorna sitter i vinkel för att förenkla handhavande i farten. 

Vätskebälte små flaskor 2-pack 269:- Ett vätskebälte för löpningoch träning
med två flaskor på 300ml per styck. Enkelt att ta i och ur flaskorna medan du 
springer. En liten förvaringsficka längst fram på bältet för att förvara små 
tillbehör som nycklar, energitillskott, mobilen etc.

Vätskebälte små flaskor 4-pack 359:- Ett vätskebälte för löpningoch träning
med fyra flaskor på 300ml per styck. Enkelt att ta i och ur flaskorna medan du
springer. En liten förvaringsficka längst fram på bältet för att förvara små 
tillbehör som nycklar, energitillskott, mobilen etc.
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Extra liten flaska vätskebälte 99:- En extra flaska för vatten till våra 
vätskebälten som har plats för extra flaskor. Flaskan har hållare så att den är 
enkel att sätta fast på vätskebältet. Storlek 150ml plast flaska. 

Vätskeväst och ryggsäck 3 liter röd  559:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 3 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör på 15 liter.

        Finns i röd eller gul.

Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 449:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 2 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.

        Finns i röd eller gul.

Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 349:- En väldigt prisvärd vätskeväst 
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska. 
Vätskebehållare på 1.5 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.

        Finns i röd eller gul.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Hitta produkter mot allergier, astma, luftvägsbesvär, Hem&Fritid mm
Här hittar du våra olika produkter mot allergier, astma och luftvägsbesvär samt Hem & Fritids 
produkter för hemmet och fritiden. Alla produkter är naturprodukter helt utan biverkningar.

3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kg-
motstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det 
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter 
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1 
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt 
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per 
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp

Energiarmband fashion/fritid svart 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid vit 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband fashion/fritid rosa 469:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan 
alla. Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 369:- Ett unikt 
armband som omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket 
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra 
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland 
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annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

Energiarmband Sport rosa XS-XL 369:- Ett unikt armband som 
omedelbart ger dig upptill 4000 negativt laddade joner vilket är väldigt 
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten, 
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat.  Vi ger 
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för 
frakten).  Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan

EMF skydd inlägg 199:- Ett inlägg som skyddar dig från EMF-
stålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater. 
Tar bort över 97% av EMF strålningen. Den ökar samtidigt batteritiden med 
upptill 25% (genom att motverka urladdningen = mindre laddning) 
Se video-klipp

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd standard 549:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc. Kan användas var som helst; i bilen, på kontoret, i TV-soffan, på resan 
etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti

Ergonomisk gel sittdyna sittstöd XL 599:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
bäckenet och ryggen och ge en kylande effekt. Utformningen gör att den ger 
maximal tryckavlastninge på svanskotan och undersidan av låret. Kan 
användas var som helst; i bilen, i rullstolen, på kontoret, i TV-soffan, på resan
etc.  30-dagar-nöjdhetsgaranti

Ergonomiskt ryggstöd ländryggen 595:- En unika sittdyna som är 
ortopedisk och ergonomiskt utformad för att ge maximalt stöd och support åt 
ryggraden, axlarna och nacken. Dubbla fastsättningsband gör att du kan fästa 
den var som helst; i bilen, på kontoret, i hemmet etc. Kan 
användas var som helst; i bilen, på kontoret, i TV-soffan, på resan etc.  
30-dagar-nöjdhetsgaranti

Luftjonisator luftrenare kompakt inomhus 795:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och 
föroreningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller 
på kontoret.
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Luftjonisator luftrenare medium inomhus 1195:-  Nu kan du rena luften 
och göra den mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och
gör luften mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och 
gör att du känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föro-
reningar och damm samlas i damm-facken som töms och torkas rena. 
Behöver inte byta filter utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. 
Driftspänning är 220-240 volt. Kan även användas i bilden (12 V adapter). 
Enkelt och effektiv att använda i hemmet eller kontoret.

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från 
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt 
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för 
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter 
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter. 
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Behöver också våra 
bakteriedödande Aroma-terapi dofter för att fungera optimalt (medföljer ej).

Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp

Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-  799:- En unik fitness tracker 
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling, 
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer 
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå. 
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild) 
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att 
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga 
funktionerna också. Se video-klipp
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Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st

Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn 
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Bakteriedödande.

Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en 
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra 
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten 
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i 
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten

Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt 
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas 
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan 
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan 
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid 
daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för 
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar

Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4 
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du 
använder dagligen i cirka 15 minuter

Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med 
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc. 
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15 
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att 
koncentrera dig på näsgångarna om du har behov. 

Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-   995:- En helt 
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera 
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller salt-
terapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av 
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den 
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på 
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av 
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter. 
Se video-klipp på hemsidan

Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Salt- 
luftrenare inomhusbruk. Naturligt och rent salt.
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Shoppingvagn 4-hjuling 795:- En 4-hjulig shoppingvagn för den som vill ha
komfort när du går och handlar och tar hem varorna från affären. Rymmer 60 
liter, slitstark modell. Kan vikas ihop när den inte används.

Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna 
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som 
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets 
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din 
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga 
produkt.

Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du 
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du 
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar; 
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp

Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-  1795:- Ett 
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan 
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var 
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan 
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha 
hemma eller i stugan. Se video-klipp

Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-  1395:- En fotbollstränare med två olika 
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig 
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet 
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet. 
Fotbollstränaren  hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och 
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer 
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste 
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra 
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara 
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i 
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet 
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över 
tiden så minskar antalet dammkvalster.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Extra Pro, Källåkern 11, 873 40  Bollstabruk, Telefon/Fax: 0612-104 45
E-butik: www.shoppingiq.se, Hemsida: www.golfiq.se , www.rehabiliteringiq.se
Beställningar: per telefon, post, fax, e-post, online (i e-butiken). Vid Postförskott tillkommer 50:- 
på våra priser. Vi kan slå in produkter som presenter/julklappar, tillkommer 25:- per inslagning.
Vi skickar alla produkterna på billigaste sätt eller enligt önskemål, t ex bussgods, Posten, dörr-till-
dörr mm.

På hemsidan hittar du en lång rad video-klipp som beskriver många av våra produkter på ett bra sätt.
Varje produkt har en enkel svensk produkt-beskrivning så att du kan använda din produkt 
även om din engelska inte är så bra. Om du har frågor och funderingar, hör gärna av dig.
För mer information eller hjälp besök vår e-butik: www.shoppingiq.se ,vår hemsida: www.golfiq.se 
eller ring 0612-10445 (vardagar 9-16.30 Lördag 10-12). Vi har avhämtning av våra produkter för 
kunder som bor i närheten eller som har vägarna förbi, på vårt kontor i Kramfors, Riksvägen 29, se 
karta under Kundtjänst i vår e-butik, ring alltid före besök.

Önskelista

Artikel nr Artikel namn Antal Pris / st Summa

används vid beställningar per telefon, fax, post eller e-mail.

För-och efternamn: ................................................................................................

Gatu-address: ............................................................................................................

Post-nummer: ...........................................

Post-address: .....................................................................

Telefon (dagtid): ..............................................................

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se



E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445

Telefon (kvällstid): .........................................................

E-postadress: ......................................................................

************************************************
Skickas till:  Extra Pro, Källåkern 11, 873 40  Bollstabruk

Telefon/Fax: 0612-104 45  Hemsida: www.golfiq.se
                 Hälsa: www.thermotex.se  E-butik: www.shoppingiq.se

Presenter: www.golfpresenter.se  Tennis: www.tennisiq.se
Rehabilitering: www.rehabiliteringiq.se

Golf: www.tennisiq.se   Rehab: www.rehabiliteringiq.se   Presenter: www.golfpresenter.se
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