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Domácnost/
Kuchyňské váhy

Zdravější dýchání
1 552,- Kč
JC-114 Ultrazvukový
inhalátor

Pomocník pro Vaše vaření v kuchyni
Váží do 5 kg
Přesnost měření +/- 1 gr
Funkce TARE (nulování)
Dotykové ovládání
Ultratenké provedení, pouze 18 mm
Povrch z bezpečnostního skla
Ve čtyřech atraktivních barvách:
B-Černá, G-zelená, O-oranžová
a P-růžová

728,- Kč

1 654,- Kč

JC-491 Ultrazvukový
zvlhčovač vzduchu
s ionizátorem

377,- Kč

JC-406 Kuchyňská váha
8

 ro domácí inhalaci léků
P
i zvhlčování dýchacích cest
Praktické provedení pro přenášení
Nebulizační výkon 0,45 ml/min.
Odolný pístový kompresor, vyrobeno v EU

Pro domácí inhalaci
léků i zvhlčování
dýchacích cest
Stabilní provedení
Absolutně tichý provoz
Velmi jemný aerosol
Volitelný nebulizační
výkon 0,38 nebo 0,77 ml/min.

JC-405 Kuchyňská váha

JC-118 Kompresorový
inhalátor

NOVINKA

Tichý provoz
Nebuliační výkon 0,35 ml/min.
Vel. produk. částic 5 um
Zásobník na léky 12 ml

1 025,- Kč

Udržuje správnou vlhkost
vzduchu v místnosti.
Ionizátor čistí vzduch
Časovač 2/8/ 12 hodin
Tichý, příkon pouze 32W

1 656,- Kč

Pomocník pro Vaše vaření v kuchyni
Váží do 5 kg
Přesnost měření +/- 1 gr
Funkce TARE (nulování)
Zobrazení času a pokojové teploty
Povrchová úprava: nerez
Zobrazení času a pokojové teploty

JC-117 Kompresorový
inhalátor

JC-490 Ultrazvukový
zvlhčovač vzduchu
Udržuje správnou vlhkost
vzduchu v místnosti.
Provoz až 12 hodin
Tichý, příkon pouze 33W

1 081,- Kč

Péče o dítě

NOVINKA

Monitoring a měření

JC-402 Kuchyňská váha

JC-219 Dětská / kojenecká váha

Pomocník pro Vaše vaření v kuchyni
Váží do 5 kg, přesnost měření +/- 1 gr
Funkce TARE (nulování) Odnímatelná nádoba (mísa)
Materiál: plast, ve čtyřech atraktivních barvách:
W-Bílá, G-zelená, O-oranžová
a P-růžová

Lze použít též jako klasickou váhu do 20 kg
Měří na dvě desetinná místa rozlišení +/- 10 g
Funkce HOLD zváží miminko i když se hýbe!
Funkce TARE (nulování) můžete zvážit
miminko třeba s Vaší podložkou.

1 465,- Kč
351,- Kč

723,- Kč

JC-138 Čelní bezkontaktní
teploměr 3 v 1
 ro rychlé a snadné měření
P
tělesné i pokojové teploty + čas
Paměť pro 8 posledních měření
Zdravotnický prostředek CE0413

1
1 080,- Kč

JC-236 Kojenecká / dětská váha
Váží do 20 kg, měří na dvě desetinná
místa, rozlišení +/- 10 g
Funkce TARE (nulování) můžete zvážit
miminko třeba s Vaší podložkou

JC-231 Dětský digitální
teploměr
Ohebným pryžový hrot pro
komfortní a přesné měření
Voděodolný
Zdravotnický prostředek CE0413

142,- Kč
NOVINKA

JC-230 FIDATI
Bezkontaktní teploměr s projekcí
V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách
Pouze zde Vám zaškolení odborníci pomohou
s výběrem pro Vás vhodného přístroje.
Uvedené orientační
doporučené MOC

475 211 113

e-shop: www.joycare.eu

JC-132 Dětský
teploměr dudlík
Krátká doba měření
90 vteřin
209,Voděodolný
Pohodlné a bezpečné měření

Kč

Žádný displej,projekce teploty
přímo na čele/předmětu
4 v 1 -měří teplotu těla, potravin,
tekutin a prostoru
Navigátor správné vzdálenosti
pro měření - tichý, bezdotykový,
neruší spánek dítěte,9 pamětí

1 480,- Kč

•37,3 •

ITALIAN CARE

589,- Kč

Péče o dítě

www.celimed.cz

Monitoring a měření
JC-238 Digitální
termostanice

JC-240 Dětské chůvičky
Dosah až 100 metrů
Výběr ze 2 kanálů
Aktivace hlasem

Měří teplotu
a vlhkost vzduchu
uvnitř místnosti

1 033,- Kč

2200W
2 rychlosti/3 teploty
Tlačítko studeného vzduchu
2 profi nástavce koncentrátor/difuzér
Turbo funkce – rychlé vysušení vlasů
Vyjímatelný filtr
Barevná varianta: bílá nebo fialová

362,- Kč

Péče o dítě

Příprava stravy
1 837,- Kč

JC-229 Mixér pro kojeneckou
a dětskou stravu
JC-228 Multifunkční
přístroj 5 v 1
Mixér, parní sterilizátor,
ohřev kojeneckých lahví
a dětských příkrmů,
rozmrazování a příprava
potravin
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JC-476W/V Vysoušeč vlasů
s ionizátorem

Kvalitní ocelové čepele
Objem 0,6 litru
NAVÍC 2 ks skleněné nádoby
na připrav. stravu ZDARMA!

2000W
2 rychlosti/teploty
Tlačítko studeného vzduchu
Nástavce koncentrátor/difuzér
Barevná varianta: černá, bílá nebo
fialová

Vysvětlivky:
Turmalínový povrch – dodává vlasům lesk a snižuje ionizaci (elektrizování) vlasů.
Keramický povrch – vlasy nedrhnou a nepoškozují se mechanicky. Lepší kontakt s vlasy + dokonalé narovnání za kratší dobu.
Nastavitelná teplota – vhodná pro individuální péči o Vaše vlasy.
Řídké, slabé vlasy vyžadují nižší teplotu.
Husté, silné vlasy potřebují vyšší teplotu.
Otočný kabel – ochrana proti zamotání/kroucení kabelu
Chladná koncovka ploch – ochrana uživatele proti popálení
Ionizátor – pro oživení vlasů a odstranění statické elektřiny, rychlejší doba sušení.
Spirála s keramickým povrchem vytváří proud vzduchu s rovnoměrnou teplotou, pro snadné rozčesávání vlasů.
Koncentrátor – nástavec, vytváří precizní styling Vašich vlasů.
Difuzér – nástavec, zvyšuje objem vlasů.

JC-503 Síťový/akumulátorový
zastřihovač vlasů a vousů

JC-222 Sterilizátor
JC-215 Cestovní ohřívač
na kojeneckou láhev
Vhodný pro všechny
typy lahví, termo-obal

Aku provoz více než 30 min.
Nerezové břity
Snadné nastavení výšky sestřihu
4–30 mm (10 úrovní)
Možnost prostřihu vlasů
Vč. hřebenu a nůžek na vlasy

878,- Kč
522,- Kč
740,- Kč

JC-478 B/W/V Vysoušeč vlasů

Zastřihovače vlasů, vousů a kotlet

685,- Kč

Multifunkční parní sterilizátor,
ideální pro kojenecké láhve,
dudlíky a drobné pomůcky
Držák na 6 koj. lahví
Krátká doba sterilizace
11 minut.

382,- Kč
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JC-504 Síťový/akumulátorový
zastřihovač vlasů a vousů
Aku provoz více než 60 min.
Nerezové břity
Snadné nastavení výšky sestřihu
4–31 mm (10 úrovní)
Možnost prostřihu vlasů
Vč. hřebenu a nůžek na vlasy

480,- Kč
536,- Kč

JC-223 Ultra-rychlý
ohřívač kojeneckých lahví

JC-225 Ohřívač
kojeneckých lahví

 hodné pro všechny typy
V
kojeneckých lahví
Dosahuje teploty 37 °C za 3 min.

Velký prostor pro láhve
a sklenice
Zvukový signál po dosažení
nastavené teploty

JC-505 Síťový/akumulátorový
zastřihovač vlasů a vousů
Aku provoz více než 60 min.
Nerezové břity
Precizní nastavení výšky sestřihu
3–30 mm (18 úrovní)
Možnost prostřihu vlasů

JC-221 Multifunkční kuchyňský
pomocník 5 v 1
Parní sterilizátor, ohřev kojeneckých
lahví a dětských příkrmů, rozmrazování
potravin, příprava potravin / vařič vajec,
mechanický odšťavňovač citrusových
plodů

1 064,- Kč

462,- Kč
JC-507 Zastřihovač kotlet
a chloupků v nose/uších
pro precizní styling
Provoz na baterie
LED světlo
Nerezové břity
Vodící hřeben

609,- Kč
222,- Kč
Uvedené orientační
doporučené MOC

ITALIAN CARE

NOVĚ

Žehličky na vlasy, kulmy,
vysoušeče
256,- Kč
JC-463 Žehlička na vlasy
s rychlým nahřátím
Plovoucí turmalínové keramické desky se zámkem
Nastavitelná teplota do 220 °C
Otočný kabel
Automatické vypnutí po 40 min

462,- Kč

Péče o dítě

Péče o vlasy

JC-464 MINI
Cestovní žehlička na vlasy
Úzké keramické desky 18 mm
Max. teplota 200 °C
Dlouhý a odolný kabel
110V / 240V

Monitoring a měření
JC-233 Ultrazvukový
odpuzovač komárů
s nočním osvětlením

JC-237 Odsávačka
mateřského mléka
Simulace dětského sání, možností
regulace výkonu
Provoz na baterie nebo síťový
adaptér (součástí balení)
Neobsahuje bifenyly

267,- Kč

JC-226 Noční
osvětlení s hudbou

521,- Kč

Přehrává relaxační ukolébavky,
aktivace hlasem

JC-239 Elektrický
odvšivovací hřeben

JC-460 Kulma na vlasy
Keramický povrch Ø19 mm
Max. teplota 180 °C
Otočný kabel
Síťový vypínač
Ochranná koncovka ploch

Snadné a bezpečné použití i u dětí
Pracuje s bezpečným napětím
Zvuková signalizace

Osobní péče

JC-458 TRILOGY 3v1
Multifunkční žehlička/kulma na vlasy
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Neobsahuje žádné chemické látky

1 993,,- Kč

277,- Kč

Rovnání vlasů,lehké zvlnění a lokny (prstýnky)
Keramické desky se zámkem 25 mm
Max. teplota 200 °C
Otočný kabel
Chladná koncovka ploch
Barevná varianta: bílá nebo fialová

www.celimed.cz

JC-340-I Depilační SET
s aplikátorem
3

Pro snadnou depilaci
100% přírodním voskem

423,- Kč

JC-350 Obličejová sauna

388,- Kč

Parní princip s nastavením úrovně
Nástavec pro vonné oleje
(aromaterapii)
Příslušenství pro ošetření nosu a úst

282,- Kč

618,- Kč

312,- Kč

JC-264 Relaxační lázeň na nohy
+ Manikúrní SET a bruska
na tvrdou kůži

JC-472 Cestovní vysoušeč vlasů
1000W
2 rychlosti/teploty
Nástavec koncentrátor
Sklopné pogumované držadlo

JC-263 Relaxační lázeň na
nohy + Koupelnový SET
Pro úlevu a oběhovou stimulaci
Vibrační princip
Udržování konstantní teploty vody
Infra procedura,
Magnetoterapie

Pro úlevu a oběhovou stimulaci
Hydromasážní a vibrační princip
Udržování konstantní teploty vody
Bublinková masáž, Infra procedura
Magnetoterapie

+

DÁREK
ZDARMA

1 269,- Kč

DÁREK
ZDARMA

JC-473N Profesionální vysoušeč
vlasů s ionizátorem

+

(2000W)
Odolný profesionální AC motor
2 rychlosti/3 teploty
Tlačítko studeného vzduchu
2 profi nástavce koncentrátor/difuzér
Vyjímatelný filtr

NOVINKA

918,- Kč

989,- Kč

Uvedené orientační
doporučené MOC

ITALIAN CARE
www.joycare.eu

Uvedené orientační
doporučené MOC

Osobní péče
Cestování

JC-366 Manikúrní
a pedikúrní SET
+ Kulma na natáčení řas

JC-414 Váha na zavazadla

 anikúrní a pedikúrní sada
M
s 7 ks měnitelného příslušenství

JC-368 Manikúrní
a pedikúrní SET

JC-243 alkoholtestr
Rozsah 0,0-2,0 promile
Snadná obsluha
Malé rozměry, vždy po ruce
Bez nutnosti kalibrace

696,- Kč

Manikúrní a pedikúrní sada
s 5 ks měnitelného příslušenství

698,- Kč

JC-370 Kosmetické zrcátko
s LED osvětlením

258,- Kč

 raktický a malý pomocník na
P
cesty
Snadné použití
Ve třech atraktivních barvách
Max. do 50 kg

328,- Kč

Oboustranné, pro perfektní
make-up
Zvětšuje 1× a 5×

JC-364 Mini masér

NOVINKA

 volňující účinek pro
U
záda, nohy, ruce, ramena aj.
Vibrační princip
Podsvícená masážní hlava
Ve třech atraktivních barvách

239,- Kč
4

Zdraví a krása

531,- Kč

JC-395 Digitální
osobní váha

1 106,- Kč

JC-344 Tin-up TM
Samoopalovací pistole

Váží do 150 kg
Vhodná i do koupelny
Povrch z bezpečnostního skla

 ro rovnoměrné, přirozené opálení
P
obličeje i těla
Přírodní DHA látka rozprašovaná
aerosolovou pistolí
Výběr z BRONZ a EXTRA DARK
opalovacích odstínů

Měření krevního tlaku a pulsu
Vyhodnocení vysokého tlaku dle WHO Technologie
šetrného nafukování manžety pro větší
pohodlí, kratší čas i větší přesnost měření.

Vhodné od 10 let
Váží do 150 kg
Analýza těl. tuku a vody
Povrch z bezpečnostního
skla

609,- Kč

JC-328 Digitální osobní
váha
JC-433 Monitor stavby
lidského těla s os. váhou

Měření krevního tlaku
JC-610 Tlakoměr na paži

JC-436 Monitor stavby
lidského těla s os. váhou

JC-600 Tlakoměr na zápěstí
s dotykovým displejem
Měření krevního tlaku a pulsu
Vyhodnocení vysokého tlaku dle WHO
Technologie šetrného nafukování
manžety pro větší pohodlí, kratší čas
i větší přesnost měření.

Vhodné i pro děti od 6 let
Váží do 180 kg
Analýza těl. tuku, vody, kostní

hmoty a svalů
Ultratenké provedení, pouze 18mm

817,- Kč

JC-438 Monitor stavby
lidského těla s os. váhou
Vhodné od 10 let
Váží do 180 kg
Analýza těl. tuku, vody
Ultratenké provedení, pouze 18mm

1 513- Kč
596,- Kč
1 628,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

Váží do 180 kg
Vhodná i do koupelny
ABS nášlapná plocha
Auto ON
Ultratenké provedení

528,- Kč

513,- Kč
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