
Tipy na darčeky
pre zdravie

Chôdza je účinný liek
Krokomer
OMRON Walking style III
Najjednoduchšou formou cvičenia a zábavy súčasne je chôdza. 
Za účelom začleniť túto aktivitu do vášho života, OMRON
vyvinul krokomer. Stačí len vložiť vaše osobné údaje a začať
s chôdzou. S krokomerom tak môžete zistiť, koľko krokov
a koľko kilometrov ste už prešli a koľko kalórií ste počas chôdze 
a joggingu spálili. Monitorovanie vášho
osobného cvičenia sa určite odrazí
i na vašej spokojnosti v oblasti zdravia.

Objavte v tele skrytý tuk!
Váha s analýzou stavby tela
OMRON BF-511
Tento prístroj Vám spolu s vyhodnotením telesného tuku 
odmeria aj telesnú hmotnosť. Zbavovať sa tuku a zbavovať
sa hmotnosti nie je celkom to isté.
Ak držíte diétu alebo postupujete
podľa programu na zlepšenie
telesnej kondície, meranie obsahu
telesného tuku vám umožní
sledovať, či si udržujete zníženú
hmotnosť aj z dlhodobého
hľadiska.

 

V predaji v zdravotníckych potrebách a lekárňach
Len tu Vám zaškolený personál pomôže s výberom pre Vás vhodného, 

presného a klinicky overeného tlakomeru. Ide o Vaše zdravie.

Celimed - záručný a pozáručný servis
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Celimed, s.r.o., tel.: (02) 4468 1247,  info@celimed.sk

www.celimed.sk



Každodenné meranie krvného tlaku
        – dôležitý krok v sledovaní zdravia

Kvalita a presnosť založená na skúsenostiach
Meranie krvného tlaku je veľmi jemná a precízna záležitosť. 
Spoločnosť OMRON si to uvedomuje a vyvíja najmodernejšie 
prístroje, ktoré spĺňajú aj tie najvyššie kritériá. Vďaka rozsiahlym 
a dlhodobým skúsenostiam s technológiami merania krvného 
tlaku ponúkame trvalú kvalitu a vysokú presnosť, ktorá je aj 
klinicky overená. Merače krvného tlaku od spoločnosti OMRON 
sú určené pre domáce aj profesionálne použitie, na výber máte 
celý rad prístrojov s manžetou na pažu alebo na zápästie.

Merač krvného tlaku na pažu
OMRON M6 AC
Tento model ponúka celú radu funkcií, ktoré ešte viac 
spríjemňujú a skvalitňujú meranie. Maximálne jednoduché 
použitie. Prístroj je vybavený univerzálnou mäkkou 
manžetou pre normálnu aj silnú pažu.
Kalibrácia 1x ročne bezplatne po dobu záruky.

 

Merač krvného tlaku na zápästie
OMRON RS6
Všestranný model pre presné
meranie. Vďaka polohovému
senzoru zabezpečuje vždy
presné výsledky. Jednoduché
použitie kamkoľvek idete.
Elegantný, bezhlučný, SLIM design.

Sieťový
adaptér zdarma

Liečba kašľa bez chémie
Kompresorový inhalátor
OMRON C801-KD
Trápi vaše deti nádcha, upchatý nos alebo kašeľ?
Vyskúšajte inhalovanie minerálnych vôd alebo liečiva
v pohodlí domova. Prevencia aj liečba
bez zaťaženia celého organizmu
liekmi – aplikácia liečiva priamo
do dýchacích ciest.
Stačí iba prirodzene dýchať!!!
 
Zdarma motivačné CD
Ahoj, som tvoj kamarát inhalátor

Pohodlné a presné
meranie teploty
Bezdotykový teplomer
OMRON GT720
Pre pohodlné, presné a rýchle meranie
telesnej teploty z čela bez dotyku
a bez nutnosti zobudiť dieťatko.
Meria aj teplotu rôznych povrchov,
napríklad mlieka vo fľaši alebo teplotu
vody vo vani a zmeria aj izbovú teplotu.
Vynikajúca presnosť aj pri
opakovanom meraní.

Váš osobný masér…  a bolesť je preč!
Neurostimulačný prístroj
OMRON E4
Jediné stlačenie tlačidla vám prinesie úľavu.
Elektronická neurostimulácia uskutočňovaná
cez kožu (Electronic Nerve Stimulation – TENS)
je vysoko progresívna technológia, určená
na použitie vo fyzioterapeutickej praxi aj 
domácom prostredí. Jemné elektrické impulzy
regenerujú a vzpružujú oblasti, kde sú
k telu priložené vodivé  elektródy. 
Takto môžete dokonale odstrániť
stres, únavu a bolesti svalov.

PREVENCIA MŔTVICE
MERAJTE SI TLAK!
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