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Sólarljósið í skammdeginu 
LUM-NBCTE

Vekjaraklukka sem eykur ljósmagn 
smátt og smátt í 30 mín. líkt og  
við sólarupprás. Ljósið gefur  
líkamanum merki um að  
draga úr framleiðslu  
svefnhormóna og auka  
framleiðslu hormóna sem  
hjálpa þér að vakna.  
Hentar einstaklega vel í  
skammdeginu á Íslandi.  

17.750 kr. 

Nuddsæti með  
gelhausum og þrýstingi  
HOM-CBS2000

Einstök tilfinning – mjúkir  
gelhausar sem líkja eftir hönd-
um. Þrýstingsnudd fyrir axlir 
og mjóbak.  Shiatsu nudd með 
gelhausum fyrir bak. Infrarauður 
hiti. Axlarhlutinn er hæðar-
stillanlegur svo sætið henti sem 
flestum. Fjarstýring með fjölda 
stillimöguleika.

59.760 kr. 

Ultrasonic rakatæki  
AOS- U200

Lítið og öflugt rakatæki fyrir allt að 50 fm rými. 
Kaldur úði. Sérlega hljóðlátt. Vörn gegn  
bakteríumyndun í vatnstanki. Dregur úr  
þurrki í augum og öndunarfærum.  

19.750 kr. 

Hitapúði á háls og bak 
SOE-68011

3 hitastillingar. Hraðhitun. Löng 
snúra. Slekkur sjálfkrafa á sér 
eftir 90 mín. Áklæði sem hægt 
er að þvo. 

7.980 kr.

NÝTT
með gelhausum



Heilsa • Slökun • Vellíðan

Nuddstóll 
HOM-EL300

Hægindastóll með innbyggðu nuddi. 4 nuddhausar með 
þrívíddarhreyfingu. Shiatsu-, hnoðandi- og hamrandi nudd. 
Víbringur í sessu. 4 nuddprógrömm. Hægt að stilla styrk-
leika nuddsins og breidd nuddsvæðis. Stólnum er hægt að 
halla í 160°. Fjarstýring innbyggð í armi.

198.750 kr.

Fjölnota Nuddpúði
HOM-SP49

Shiatsu nudd, titringur  
og infrarauður hiti.  
Hentar vel fyrir bak,  
herðar og fótleggi.  
Fjarstýring með  
margskonar  
stillimöguleikum.

14.970 kr. 

Herðanudd – fjölnota 
HOM-NSP200

Öflugt hamrandi nudd sem dregur  
úr vöðvabólgu. Hentar einnig  
á bak, mjaðmir og læri.  
Margskonar stillimöguleikar.

16.980 kr. 

Kröftugt iljanudd 
HOM-FMC100

Endurnærandi shiatsu fótanudd með 
infrarauðum hita.  

13.890 kr. 

Nuddpúði með gelhausum
HOM-SP1000

Einstök tilfinning – mjúkir gelhausar 
sem laga sig að líkamanum. Shiatsu 
nudd og titringur. Infrarauður hiti.  
Fjarstýring með ýmsum  
stillimöguleikum.  

19.750 kr. 

Vita-Duo Nuddtæki 
SOE-68007

Hamrandi nuddtæki með tveim 
nuddhausum og infrarauðum hita. 
2 tegundir af nuddhausum fylgja.

12.480 kr.

Vita-Flex Nuddtæki 
SOE-68009

Víbrandi nudd og infrarauður hiti. Beygjan-
legt handfang sem auðveldar notkun.  
4 mismunandi nuddhausar fylgja.

5.780 kr.

NÝTT
með gelhausum



 

Nuddsæti Shiatsu MAX
HOM-CBS1000 

Bak- og herðanudd sem nær yfir 
80% stærra svæði en hefðbundin 
nuddsæti.
Shiatsu- og rúllandi nudd fyrir bak. 
Víbrandi nudd á mjaðmir og læri. 
Infrarauður hiti. 
Bólstraður hliðarstuðningur.  
Fjarstýring með 14 stillimöguleikum. 
Áklæði sem hægt er að þvo.   

55.980 kr.  

Nuddsæti herðar og bak
HOM-SBM600

Shiatsu og rúllandi nudd fyrir bak. 
Shiatsu nudd fyrir herðar.  
Infrarauður hiti. 
Fjarstýring með fjölda  
stillimöguleika.

43.890 kr. 

Nuddsæti Sænskt nudd
HOM-QRM360H

Ný og endurbætt útgáfa
4 sjálfstæðar nuddrúllur sem fara  
upp og niður eftir bakinu. 
Djúpt hnoðandi nudd sem lagar sig 
að líkamanum. 
Infrarauður hiti. 
Fjarstýring með 6 stillimöguleikum.

29.980 kr.  

Airfree lofthreinsitækin
Eyða svifryki, frjókornum, 
myglusvepp, bakteríum og 
öðrum örverum. Eyða einnig 
lykt og gæludýraflösu. Hljóð-
laus og sjálfhreinsandi. Fást 
fyrir mismunandi stór rými.

verð frá 22.750 kr.

Rakatæki Mini
AOS-U7146

Taktu rakatækið þitt með hvert 
sem þú ferð. Lítið og hand-
hægt ultrasonic rakatæki til 
að nota heima við, í vinnunni 
eða á ferðalagi. Fyrir allt að 
20 m2 rými. Passar fyrir allar 
tegundir af 0.5 l vatnsflöskum. 
Spennubreytir og aðlaganleg 
kló svo hægt er að nota tækið 
hvar sem er í heiminum.

8.450 kr. 
 

Ultrasonic  
rakatæki stafrænt
AOS-U650

Fjölmargir stillimöguleikar. 
Innbyggður rakamælir. Heitur 
og kaldur úði. Vörn gegn 
bakteríumyndun. Fyrir allt að 
60 m2 rými. Dregur úr þurrki í 
augum og öndunarfærum. Til 
í svörtu og hvítu.

42.750 kr.

Dagsbirtuljós 
LUM-NLBAE

Dregur úr þreytu, orkuleysi og 
vanlíðan í skammdeginu. Ljósmagn 
10.000 lux í 25 cm fjarlægð. Mælt 
er með 30-60 mín. meðferð á dag. 
Viðurkennt sem lækningatæki.

29.750 kr.

Skrifborðslampi 
með dagsbirtuljósi
LUM-NLDLU

Dagsbirtuljós með led per-
um sem dregur úr þreytu, 
orkuleysi og vanlíðan í 
skammdeginu. Ljósmagn 
10.000 lux í 22 cm fjarlægð. 
4 stillingar fyrir birtumagn. 
Mælt er með 30-60 mín. 
meðferð á dag. Viðurkennt 
sem lækningatæki.

39.750 kr.  

Raka og hitamælir 
AOS-A7254

Sýnir raka- og hitastig  
innanhúss.

3.950 kr.



Léttu þér lífið

Hitateppi
SOE-68029

Stærð 150 x 75 cm. 3 hitastill-
ingar. Slekkur sjálfkrafa á sér 
eftir 3 klst. Má þvo í þvottavél.

10.750 kr.

Hitapúði á
mjóbak og háls
SOE-68010

Hröð og jöfn hitun. 3 hita-
stillingar. Slekkur sjálfkrafa 
á sér eftir 90 mín. Auðvelt 
að festa. Áklæði sem hægt 
er að þvo.

 7.980 kr.

Hitapúði á herðar og bak 
SOE-680129

4 hitastillingar. Hraðhitun. Löng 
snúra. Slekkur sjálfkrafa á sér 
eftir 90 mín. Áklæði sem  
hægt er að þvo.

 9.890 kr. 

Rafknúnir hægindastólar  
Rafknúnir lyftihægindastólar sem auðvelda fólki 
að setjast og standa upp. Gott úrval og  
margskonar áklæði.

 Verð frá: 119.900 kr.

Borð með stuðningi 
REH-TRAY2050

Hreyfanlegt borð til að hafa 
við stól eða sófa. Nýtist einnig 
sem stuðningur þegar staðið 
er upp. Stillanleg borðhæð.

29.750 kr. 

Hitabakstur 
SIS-150051

Hitabakstur á háls og herðar.  
Fylltur með hörfræjum.  
Hitaður í örbylgjuofni.

5.980 kr. 

Hitapúði  
SOE-68001

Fjölnota hitapúði. 45x35 cm.  
6 hitastillingar. Hraðhitun. 
Löng snúra. Slekkur sjálfkrafa 
á sér eftir 90 mín. Áklæði sem 
hægt er að þvo.

7.980 kr. 

Fótvermir 
SOE-68022

3 hitastillingar. Hraðhitun. 
Hægt að þvo innra byrði. 
Slekkur  sjálfkrafa á sér 
eftir 90 mín.  

6.490 kr.



Glerskurðarbretti 
BRI-B22512

Falleg skurðarbretti sem einnig má 
nota sem bakka eða undir heitt.  
Fjölbreytt munstur.

Verð: 2.975 kr

Sjálfvirkur dósaopnari 
MEC-21081

Fyrirferðarlítill, sjálfvirkur dósaopnari 
með rafhlöðum. 

3.750 kr. 

Krukkuopnari 
BRI-B2111

Hleypir lofti inn í krukkur 
svo auðvelt verður að 
skrúfa lokið af.

975 kr. 

Opnari fyrir fernutappa 
BRI-B3411

875 kr.

Opnari fyrir dósir 
með flipa 
BRI-B3321 

 
1.275 kr.

Hárgreiða með löngu skafti 
ETA-80210070

 3.670 kr. 

Hárbursti með löngu skafti
ETA-80210074

 3.750 kr. 

Þvottabursti  
ETA-80210080 

4.950 kr.

Fótabursti  
AVI-SAND

Þvær og nuddar fæturna án þess að þú þurfir 
að beygja þig. Festist með sogskálum.

 4.980 kr. 

Gigtarhanskar
MEC-10044

Hanskar sem halda hita á höndum og 
draga úr bólgu. Lipurt efni sem andar vel. 
Hentar vel fyrir fólk með liðagigt og slitgigt.

9.750 kr.

Stækkunargler 
MEC-13122

Fjölbreytt úrval af  
stækkunarglerjum.

Verð frá  2.450 kr. 

Spilahaldari 
MEC-31015

1.950 kr. 

Spil með stóru letri
MEC-31003

690 kr. 

Stafir
Göngustafir í úrvali.  
Hæðarstillanlegir.  
Samanleggjanlegir. 
Með innbyggðum broddi.

Verð frá 6.890 kr.

Griptöng  
HEL-1220

Fyrir þá sem eiga erfitt 
með að beygja sig. 
60 eða 80 cm löng.

3.950 kr. 

Stækkunarspegill
MEC-20116

Snyrtispegill á fæti.  
Fimmföld stækkun.

3.950 kr.



Heilsa • Hreysti • Útivist

A&D blóðþrýstingsmælar
Áreiðanleikaprófaðir. Einfaldir í notkun. 
Nema hjartsláttaróreglu. 
Minni fyrir 30-90 síðustu mælingar. 
Íslenskur leiðarvísir.

verð frá 9.980 kr.
Skrefamælir 
AND-UWA101BEC1

Sýnir vegalengd, orkunotkun 
og tíma. Skynjar hröðun.

6.950 kr.
Snertifrír hitamælir
GER-4020000011

Nákvæm mæling á líkamshita með 
infrarauðum geisla. Mælir einnig hita á 
yfirborði og vökva. Notaðir á heilbrigðis-
stofnunum.

6.790 kr.

Höfuðljós H7 
LED-7497

Öflugt höfuðljós fyrir útivistarfólk. 
Hannað fyrir atvinnumenn. 
Með fókus og dimmer. 
Ljósmagn: 170 lm 
Lengd ljósgeisla: 180 m 
Þyngd: 117g

14.450 kr.

Höfuðljós H3
LED-7493

Vandað höfuðljós fyrir útivistarfólk. 
Með dimmer. 
Ljósmagn: 60 lm 
Lengd ljósgeisla: 31 m 
Þyngd: 114 g

6.750 kr. 

Töskuvog 
SOE-661722

3.750 kr.

Lítil öflug vasaljós 
á lyklakippuna

Verð frá: 1.950 kr.

Vog með fitumælingu 
SOE-63161

Skynjar og þekkir 8 notendur. 
Gefur upp þyngd, hlutfall fitu, 
vökva og vöðvamassa.

9.850 kr.

Withings vogin 
WIT-207

Mælir þyngd, fituhlutfall og vöðvamassa. 
Þráðlaus samskipti við tölvu, snjallsíma 
og iPod touch. Skynjar allt að 8 notendur. 
Birtir yfirlit í tölvunni yfir árangur og markmið.
Framúrskarandi tækni og hönnun.

32.750 kr.Foscam barnagæsla
FOS-FI8907WH

Fylgstu með barninu á tölvu-
skjánum eða í snjallsímanum.
Innbyggður hreyfiskynjari, 
hátalari og hljóðnemi.

19.750 kr.

LED-8251L

LED-8251

LED-8252



Core trainer – æfingateygja 
SIS-31012130

Býður upp á marga möguleika til að styrkja 
bak- og kviðvöðva, handleggi og fótleggi.
Bæklingur með æfingum fylgir.

4.585 kr. 

Æfingadýna 
SIS-2000015

Þykkt 1.5 cm, stærð 180 x 60 cm.

8.990 kr. 
Nuddrúlla 
SIS-310025

Nuddrúllan mýkir upp stífa og 
auma vöðva eftir æfingar.  
Íslenskar leiðbeiningar 
með myndum.

5.470 kr.

Nuddrúlla með gaddaboltum 
SIS-162052

Örvar blóðflæði og dregur úr vöðvaspennu.

3.590 kr. 

Yogasokkar 
SIS-34305

Stamir og hlýir sokkar 
sem henta vel í yoga, 
pilates og dans.

1.990 kr. 

Yogadýnur
SIS-200021 

Vandaðar yogadýnur í  
mismunandi þykktum  

verð frá 3.890 kr.

Bakteygjubretti 
SMC-BACKMAGICTP

Með þrýstipunktanuddi á bakvöðva. 
Gefur góða teygju á mjóbak og brjóstbak. 
 
9.750 kr.

Swopper  
AER-SWOP0

Vinnustóllinn sem fylgir 
hreyfingum líkamans. 
Styrkir bak og kviðvöðva. 
Hentar sérstaklega vel fólki 
með bakvandamál.

118.700 kr. 

Nálastungudýnan 
SHA-TESH01

Örvar blóðflæði og minnkar vöðvaspennu. 
Dregur úr háls-, höfuð- og bakverkjum.  
Veitir slökun og dregur úr streitu. 
Notkun 10-20 mín. í senn.

9.750 kr. 

Loftsessa 
SIS-160074

Loftsessa sem bætir  
setstöðu, styrkir  
bakvöðva og léttir  
álagi af hryggnum.

5.980 kr.

Bakstuðningspúði 
SIS-121001

Góður stuðningspúði  
fyrir mjóbak. Hægt að  
nota í stóla og bílsæti. 

7.680 kr. 

Lítil öflug vasaljós 
á lyklakippuna

Verð frá: 1.950 kr.

Withings vogin 
WIT-207

Mælir þyngd, fituhlutfall og vöðvamassa. 
Þráðlaus samskipti við tölvu, snjallsíma 
og iPod touch. Skynjar allt að 8 notendur. 
Birtir yfirlit í tölvunni yfir árangur og markmið.
Framúrskarandi tækni og hönnun.

32.750 kr.

Jafnvægispúði
SIS-162040

8.970 kr. 
Stórir æfingaboltar   

Verð frá 3.490 kr.

LED-8251

Muvman 
AER-MUVNEW

Tyllistóll sem hentar bæði við há og lág borð. Fylgir hreyf-
ingum líkamans. Einfalt að stilla og færa úr stað. 4°sethalli 
sem gefur góða stöðu á bak og mjaðmir.

78.500 kr.



Mediflow H20 heilsukoddinn
MFL-1210

Einstakur heilsukoddi með vatnsfyllingu. 
Klínískar rannsóknir sýna að Mediflow heilsukoddinn er einn besti koddi á 
markaðnum til að minnka verki í hálsi og auka svefngæði.* 
Mjúkur en veitir samt fullkominn stuðning fyrir hálsinn. Efsta lagið er úr mjúk-
um trefjum. Þar fyrir innan er vatnspúði sem fylltur er með mismiklu vatni til að 
stilla hæfilegan stuðning fyrir hvern og einn.

Verð: 9.750 kr.

Sissel heilsukoddi 
SIS-110001

Sérstaklega hannaður til að létta álagi á hálsliði. Mjúkur koddi 
sem styður vel við hálsinn. Hentar vel fyrir þá sem hafa slit eða 
brjósklos í hálsliðum. Hægt að aðlaga þannig að hann passi 
mismunandi hálslengd og breidd. Koddaver fylgir.

Verð: 13.980 kr.

Heilsukoddar

Blóðrásarörvun fyrir fætur 
• Minnkar bjúg og bólgu
• Dregur úr verkjum
• Örvar blóðflæði
• Dregur úr fótkulda
 
Vöðvar í fótleggjum pumpa bláæðablóði upp til hjartans. Tækið örvar pumpu-
kerfi fótleggjanna með því að senda rafboð í gegnum ilina sem veldur vöðva-
samdrætti í fótum og fótleggjum. Með öflugum endurteknum vöðvasamdrætti 
sem fæst með notkun tækisins eykst blóðflæði í fótleggjum. 
Hentar vel fyrir einstaklinga með skert blóðflæði, bjúgsöfnun, minnkaða hreyfi-
getu, vöðva og liðverki, sykursýki og fótapirring.
Mælt er með 30 mín. meðferð, 1-2 á dag.
Tækið býður einnig upp á TENS verkjameðferð sem nota má sér eða 
samtímis meðferð fyrir fætur.

 Komdu og prófaðu – 10 daga skilaréttur

 Tækið er vottað sem CE class IIa Medical DeviceVerð: 44.950 kr.

Ný kynslóð

* Lavin RA, Pappagallo M, Kuhiemejer Ky (1997). Cervical pain: a comparison of three pillows. Arch Phys Med Rehabil 78: 193-8.

facebook.com/eirberg.is - Fylgstu með og taktu þátt í jólaleiknum

Sendum frítt út á land pakka undir 20 kg.

Í desember drögum við vikulega út facebook vini sem fá vandaðar heilsuvörur að gjöf.

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16 • Eirberg • Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
Ath. verslunin verður opin á Þorláksmessu kl. 11:00 - 16:00 og á aðfangadag kl. 10:00 - 12:00.

Pakkinn er sendur á næsta pósthús. Gildir til 20. desember 2012.
Ef verslað er í vefverslun er frí sending allt árið.


