OmaFysio-yrittäjille alennuskoodi
Fysioline verkkokauppaan
FYSIOLINE – HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ JO VUODESTA 1991
Fysioline Oy on tamperelainen hyvinvoinnin edelläkävijäyritys. Valmistamme ja maahantuomme laajan valikoiman
laadukkaita kuntoutus-, fysioterapia-, liikunta- ja hyvinvointituotteita, jotka löydät verkkokaupastamme osoitteesta
shop.fysioline.fi.

OmaFysio-yrittäjien alennuskoodilla -10% Fysiolinen verkkokaupan normaalihintaisista tuotteista.
Alennuskoodi: OMA10
www.shop.fysioline.fi

Fysioline Oy, Arvionkatu 2
33840 Tampere, Puh. 03 2350 700
yritysasiakaspalvelu@fysioline.fi, www.fysioline.fi

— Gymstick International on johtava suomalainen kuntoilubrändi.

Gymstick International Oy 1799954-3
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti, Finland
info@gymstick.com
+358 10 229 3040

Gymstick on asiakkaille tuttu ja markkinoilla arvostettu merkki,
joka on syntynyt kotimaisen innovaation kautta. Gymstick tarjoaa
yhden alan suurimmista kuntoiluvälineiden kokoelmista. Yli
650+ tuotteen valikoimasta löytyvät parhaimmat välineet sekä
kotiharjoitteluun, ammattiurheiluun kuin myös kuntoutukseen
ja fysioterapiaan. Omien tuotteidemme lisäksi edustamme useita
korkealaatuisia kansainvälisiä huippubrändejä, joten voimme
tarjota asiakkaillemme entistä kattavamman valikoiman.
Kysy lisää sopivasta valikoimasta!

61148 Massage Gun CairO Pro
Oma Fysio -yrittäjän hinta
135 € (alv 0%)

61096 Pro Exercise Band
(x-light, light, medium, heavy)

Oma Fysio -yrittäjän hinta
3,90 € (alv 0%)

Olemme ylpeitä saadessamme esitellä täysin uuden tuotemallistomme, jonka
tavoitteena on tuoda väriä ja piristystä harjoitteluun antamalla päivittäisille
kuntoiluvälineille raikas uusi ilme eloisilla väreillä ja kuvioilla.
Vivid tuotteet on suunniteltu päivittäiseen harjoitteluun.
Valmistettu kestävistä materiaaleista ja optimoitu miellyttävään käyttöön. Vividtuotteet ovat täydellinen valinta kaikille kuntoilijoille, jotka etsivät laadukkaita
kuntoiluvälineitä päivittäiseen harjoitteluun kotona.

Kahden parin
pakkauksen
jälleenmyyntihinta
15,50 € (Alv. 0%)

Casall on ruotsalainen yritys joka tarjoaa
laajan valikoiman liikunnan ammattailaisille
ja kuluttajille soveltuvia tuotteita. Casall
valikoimaan kuuluu niin vaatetusta kuin
kuntoiluvälineitä kotiin ja ammattikäyttöön.
Toiminnallisuus, laatu sekä vastuullisuus ovat
perustamisestamme (1984) saakka olleet
avainarvojamme.

Alusta saakka olemme tehneet läheistä

www.casall.com/fi osoitteessa

yhteistyötä liikunnan ammattilaisten

pääsette tutustumaan vaate-

kanssa varmistaaksemme tuotteideemme

ja kotikuntoilutarjontaamme.

toimivuuden. Arvostamme saamaamme

Ammattipuolen ratkaisuja löytyy

palautetta ja hyödynnämme tätä tietoa

laajemmin osoitteesta www.casallpro.se

kehitystyössämme.

(sivut ruotsiksi).

Olemme kehittämässä B2B portaalia jonka

Tarjoamme tuotteet teille jakelijoiden

kautta tilaukset voidaan jättää mutta tätä

sisäänostohinnoin eli voitte hautessanne

odotellessa voitte olla suoraan yhteydessä

myydä näitä myös asiakkaillenne.

Casall:in lähettämällä viestin info@casall.fi

Tuotteitamme voitte tilata niin omaan

osoitteeseen.

käyttöön kuin jälleenmyyntiin.

Navisec Health - Terapeuteille
suunniteltu etäpalveluratkaisu

Diarium - Terapeuteille suunniteltu
potilastieto- ja laskutusjärjestelmä

Navisec Health on terapeuteille suunniteltu tietoturvallinen
etäpalveluratkaisu. Palvelun avulla voi toteuttaa sekä reaaliaikaista
että ajasta riippumatonta etäkuntoutusta. Lisäksi se mahdollistaa
kommunikoinnin asiakkaan kanssa mm. viestien, sähköisten
lomakkeiden ja videoneuvotteluyhteyden avulla.

Diarium on terapeuteille suunniteltu, kanta-yhteensopiva,
potilastieto ja laskutusohjelmisto. Asiakkailta saamamme
palautteen pohjalta ohjelman vahvuuksia ovat tarpeita vastaavat
ominaisuudet ja helppokäyttöisyys.

Etuhinnat OmaFysio -yrittäjille:

Etuhinnat OmaFysio -yrittäjille:

Navisec Health palvelun aloitusmaksu etuhintaan 50 €
(norm. 99 € - 490 €)

25% alennus Diarium ohjelman aloitusmaksusta
(edun arvo 125€)

Etukoodi: OFNH22

25% alennus Diarium ohjelman lisäpalveluiden aloitusmaksuista
(nettiajanvaraus, verkkolasku-ominaisuus, e-laskutus ja
lisätoimipiste).

Lisätietoja palvelusta osoitteesta:
https://navisechealth.fi/

Etukoodi: OFD22
Lisätietoja palvelusta osoitteesta:
https://www.diarium.fi/

health.navisec.fi

www.diarium.fi
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LYMPHATOUCH® - ALIPAINEELLA
TEHOA TERAPIAAN
LymphaTouch® -laite on Suomessa kehitetty lääkinnällinen hoitolaite, jota käytetään
monipuolisesti kuntoutuksen eri osa-alueilla terveydenhoitoalan ammattilaisten toimesta.
LymphaTouch® -laite on suunniteltu nopeuttamaan ja tehostamaan kuntoutusta. Toiminta
perustuu alipaineen ja mekaanisen korkeataajuusvärinän vaikutuksiin kudoksissa.
Alipainehoito auttaa kudosta palautumaan vaikuttamalla imunesteen sekä verenkierron
vilkastumiseen.
Monipuolista LymphaTouch®- hoitolaitetta voidaan hyödyntää mm. kivunlievityksessä,
pre- ja postoperatiivisessa kuntoutuksessa, traumojen jälkeisen turvotuksen, faskioiden
hoidossa, lymfakierron häiriöissä, sekä urheilupuolella lihashuollossa ja kuntoutuksessa.
Lisäksi arpikudoksen sekä fibroottisen kudoksen hoitamiseen voidaan käyttää tehokasta
alipaineen ja mekaanisen värinän yhdistelmähoitoa.
LymphaTouch® -laitehoito on asiakkaalle miellyttävä ja auttaa tehokkaasti vähentämään
pehmytkudosten jäykkyyttä sekä kireyttä. Erikokoiset, monipuoliset suulakkeet
mahdollistavat tehokkaan ja yksilöllisen hoidon jokaiselle asiakkaalle.
ETUHINNAT OMAFYSIO -YRITTÄJILLE

LymphaTouch® -laite nykyisille OmaFysio -yrittäjille -5 % alennuksella
ETUKOODI: FYSI5

Lisätietoa LymphaTouch® -laitteesta osoitteesta:
www.lymphatouch.com/fi

MKTG-157-1

WWW.LYMPHATOUCH.COM/FI

FYSI PARTNERS 2022
Oma Fysio yrittäjänä olet oikeutettu saamaan jälleenmyyntialennuksen osasta MEDFITIN tuotteista.
Alennuksen saat myös yksittäisistä tuotteista.
Jälleenmyynti tuotteet:
•

Kaikki Sissel -tuotteet -25%

•

Polar Frost kylmägeelituotteet -30%

•

IMAK- tuet -25%

•

Pulley vetolaite -25%

•

Eggzerciser terapiamunat -25%

•

Mediflow vesityyny -30%

•

Mediflow tyynyliina -30%

•

Medfit tens -25%

Tutustu tuotteisiin ja hintoihin lähemmin verkkosivuillamme www.medfit.fi, jos teet tilauksesi näistä
tuotteista verkkokaupassamme, valitse maksutavaksi yrityslaskutus, niin huomioimme alennuksesi
laskutusvaiheessa. Mainitse lisätiedoissa OmaFysio -yrittäjä. Tilauksen voit tehdä myös puhelimitse
09-61500544 tai sähköpostitse posti@medfit.fi .

Lähetä tilauksesi sähköpostilla osoitteeseen posti@medfit.fi, soita myyntinumeroomme
09-61500544 tai tilaa suoraan verkkokaupastamme.
MEDFIT / AlfaCare Finland Oy ·Iso Kylätie 47 · 04130 Sipoo · 09-61500544 · posti@medfit.fi · www.medfit.fi

OLKIControl.com
KEHON KESKIHALLINNAN OIVALLUS� JA AKTIVOINTILAITE
OLKIControl-laitteella tehty harjoittelu antaa oivalluksen kehoa
tukevien syvien lihasten aktivoinnista, jonka jälkeen oikean tukilihasaktivaation löytäminen arkielämässä ja liikunnassa on helppoa.
• TURVALLINEN.
• AKTIVOIVA, SENSITIIVINEN, POSITIIVISESTI YLLÄTTÄVÄ.
• KÄYTETÄÄN MYÖS ISTUALTAAN SEKÄ PYÖRÄTUOLISSA.
• HELPPOKÄYTTÖINEN.
• TEHOKAS JO PIENILLÄ HARJOITUSMÄÄRILLÄ.
• ANTAA VOIMAKKAAN YDINTUEN KESKIKEHON HALLINTAAN.
• SIEDETTY JA PIDETTY LAITE, JOKA EI KUMOA MUITA LAITTEITA
TAI METODEJA. ON KAIKILLE TUKITYÖKALU.

Etuhinnat OmaFysio
-yrittäjille:
Erikoishinta
tuotteesta -35 %
Etukoodi: OLKIC22
Lisätietoja tuotteista
osoitteesta:
www.olkicontrol.com
info@olkicontrol.com
+358 40 5926194/
Olli Rahnasto

OLKIControl Method -applikaation asennus:
Android: 1. Avaa puhelimen kotinäkymässä Play kauppa.
Valitse ylhäältä Haku aktiiviseksi.
2. Kirjoita tekstikenttään OLKIControl. Valitse Asenna.

iOS / iPhone: 1. Avaa puhelimen kotinäkymässä App Store.
Valitse Haku-toiminto painamalla suurennuslasi-ikonia alhaalta.
2. Kirjoita tekstikenttään OLKIControl. Valitse OLKIControl.
Valitse Asenna.

Videoita liikkeistä ja lisäohjeita: www.olkicontrol.com

SP RTCARE
ramer

Liikuntavammoihin sekä
työterveyshuoltoon keskittyvä perheyritys
Meillä on yli 35 vuoden kokemus pehmytkudosvammojen ensihoidosta sekä
huippu-urheilun että työterveyshuollon kentiltä. Tarjoamme laadukkaimmat
urheiluvammojen hoitoon liittyvät tuotteet henkilökohtaisella palvelulla.
Etuhinnat OmaFysio – yrittäjille :
Erikoishinnat tuotteista 15-30 %
Etukoodi: SPOF22
Lisätietoja tuotteista osoitteesta:
www.sportcare.fi

www.sportcare.fi
Heikki Hämäläinen 0500 522 561

SP RTCARE
ramer

Kevät kampanja 2022

Tehosta manuaalista terapiaa
alipaineella
LymphaTouch on CE-merkitty lääkinnällinen kuntoutuslaite
terveydenhuollon ammattilaisille

-10 %
Hyödynnä jäsenetusi kampanjan yhteydessä

Lisätietoa ja tilaukset:
Olari Retsä
Aluemyyntipäällikkö
olari.retsa@lymphatouch.com
+358 50 351 5693
Sisältää: LymphaTouch-laitteen, kantolaukun, neljä suulaketta, 100 kertakäyttöfiltteriä, laturin, käyttöoppaan sekä pikaoppaan ja
kahden vuoden täyden laitetakuun.
Toimitus - ja käsittelykulut eivät sisälly hintaan.
Tarjous voimassa 1.2.2022-31.3.2022.

lymphatouch.com/fi

MKTG-182-1

Tarjous Fysi Partnerssille
2kpl jalalla poljettavia automaatteja asiakas ja odotustiloihin
sekä
30pll 500ml TECcare Protect 500ml
vaahtoavaa käsihuuhdetta, jotka sopivat automaattiin

COVID-19 teho!

Vain 199€ alv0% ( ovh. 398€ )
Plus kuljetuskulut 20€

TECcare Protect alkoholittomat ihohygienia tuotteet
TECcare Protect on alkoholiton vaahtoava käsihuuhde, jonka edut verrattuna alkoholipitoisiin:
Hajuton
Mikrobisesti tehokkaampi, teho jopa norovirukseen
Läpäissyt virallisen Covid-19 standardin
Ei riko pintoja eikä kuivata ihoa
Kaikille TECcare Protect tuotteille on Suomessa myönnetty Allergiatunnus 1.1.2021.
Lisäksi vaahtoavat käsihuuhteet valmistetaan Suomessa ja niille on myönnetty Avainlippu.
TECcare Control pesevät pintadesinfiointiaineet
Hajuton
Mikrobisesti tehokkaampi, teho jopa itiöihin
PH neutraali eli ei riko pintoja
Maailman johtavimman tahon EPA:n ( Environmental Protection Agency, USA ) hyväksyntä Covid-19
COVID-19 teho
KAIKKI TECcare tuotteet ovat läpäisseet virallisen standardin ( EN 14476:2013+A2:2019), jossa todetaan
teho SARS-CoV-2 virukseen ( aiheuttaa Covid-19 sairauden ).
Tämän epidemian aikana tulisi käyttää ainoastaan tuotteita, jotka ovat VIRALLISESTI tutkittu tehokkaaksi.

Fysi Partners TECcare paketti sisältää 3 kappaletta kaikkia seuraavia tuotteita:
- Protect 50ml ja 500ml pumppupullot vaahtoavaa käsihuuhdetta
- Control 500ml spraypullo pesevää desinfiointiainetta
- Clinitex käyttövalmis desiliina 100kpl
Hinta kuljetuksineen 99€ plus alv. ( Ovh. yli 160€ )
TILAUKSET:
Kimmoisa Oy
Hinnat voimassa
teccare@kimmoisa.fi
30-06-2022 asti
+358 50 4226344
www.kimmoisa.fi
Mainitse Fysi Partners tarjous tilauksen yhteydessä!

Kimmoisa Oy on
hyväksytty ja virallinen
Talley Environmental Care
Limited ( TECcare®)
jälleenmyyjä Suomessa

