Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo
Malminraitti 17 C 2 krs, 00700 Helsinki

NEUROSONIC PALVELUT JA HINNASTO
Neurosonic- myymälä ja vuokraamo
Kauttamme voit ostaa minkä tahansa Neurosonic-laitteen + oheislaitteen samaan
hintaan kuin päämieheltä ja tutustua esittelytilassamme useimpiin laitemalleihin:









Neurosonic Professional-tuoli
Neurosonic divaani
Neurosonic mobiilipatja
Neurosonic moottorisänky
parisänky*
Neurosonic ONNI–TV-tuoli
Musiikkilisenssi ja Sennheiser HD569-kuulokkeet
Tablettiteline ja Samsung Galaxy A 10,1”-tabletti*
Kantokassi patjaan*

5190,00 €
3690,00 €
2490,00 €
3690,00 €
5690,00 €
3690,00 €
229,00 €
619,00 €
160,00 €

Rentoutushoitosarjan/vuokrauksen seurauksena ostamaasi laitteeseen annamme osahyvityksen
edellisestä palvelusta. Toivossa on Suomen laajin mallivalikoima.
Laitekäytön kustannukset ovat normaalikäytössä laitteesta riippuen 1€ - 2 €/ vrk.
Käytössäsi on myös osamaksu. Osamaksu tai leasingsopimus edellyttää luoton kriteerien
täyttymistä.
Pro-patja varastotuotteena, muut toimitustuotteita ellei erikseen ilmoiteta.
* Ei mallia myymälässä.

Voit vuokrata divaanin tai patjan + ottaa mukaan Emfit unimonitorin*
 Neurosonic patjan vuokraus 150,00 €/ vko, 2 viikkoa 275,00 €,
4 viikkoa 425,00 €, 8 viikkoa 650,00 €
 * Neurosonic patjan 4 viikon vuokraus + Emfit unimonitori 4 viikkoa
yhteishintaan 495,00 €, 8 viikkoa 710,00 €
- unimonitorilla seuraamme mm. unen laatua, palautumista, sykettä
- saat väliaikatietoa unesi laadusta vuokrauksen ajalta ja käymme
yhdessä läpi koosteraportin patjaa palautteessasi
 PRO Neurosonic divaani 175,00 €/vko, 2 viikkoa 325,00 €, 4 viikkoa 550,00 €,
8 viikkoa 755,00 €
 * PRO –Neurosonic divaanin 4 viikon vuokraus + Emfit –unimonitori 4 viikkoa
yhteishintaan 615,00 €, 8 viikkoa 815,00 €
- unimonitorilla seuraamme mm. unen laatua, palautumista, sykettä
- saat väliaikatietoa unesi laadusta vuokrauksen ajalta ja käymme
yhdessä läpi koosteraportin patjaa palautteessasi


Sopimuksen mukaan pidemmät vuokraukset



Kuljetuspalvelut: PKS patja 30,00 €, divaani 60,00 €,
muu Suomi sopimuksen mukaan (meno-paluu kuljetus)

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo
Malminraitti 17 C 2 krs, 00700 Helsinki

Neurosonic- rentoutushoidot:
Yksilöt:
10 – 20 minuutin ohjelmat
25 minuutin ohjelmat
37 -41 minuutin ohjelmat
Rentoutushoitosarja S 125 minuuttia
 5 x 25 min
 Neurosonic -menetelmäesitteet ja itsehoitomateriaalia
Yksilöt ja kimppa:
Rentoutushoitosarja M 200 minuuttia
 5 x 37 min tai 8 x 25 min
 Neurosonic -menetelmäesitteet ja itsehoitomateriaalia
Rentoutushoitosarja joustava + 410 minuuttia
 10 x mikä tahansa rentoutushoito
 Neurosonic -menetelmäesitteet ja itsehoitomateriaalia

25,00 €
32,00 €
40,00 €
125,00 €

190,00 €

275,00 €

Huom! Voit joustavasti kesken hoitosarjan siirtyä laitteen vuokraajaksi, jolloin käyttämättömien
rentoutushoitojen hinta vähennetään vuokrauksen kokonaishinnasta.
Laiteostaja: Rentoutushoitosarjan/vuokrauksen seurauksena ostamaasi laitteeseen annamme osa
hyvityksen edellisestä palvelusta.

Kaveriporukat/ yritykset:
Hoitosarja L 250 minuuttia
 7 x 37 min tai 10 x 25 min
 Neurosonic -menetelmäesitteet ja itsehoitomateriaalia
Yritykset:
Hoitosarja XL 500 minuuttia
 13 x 37 min tai 20 x 25 min
 Neurosonic -menetelmäesitteet ja itsehoitomateriaalia

230,00 €

390,00 €

Neurosonic -divaani + Neurosonic-ohjaaja 6 tuntia
390,00 €
 Neurosonic –divaani ja hoitojen suorittaja
 Kuljetukset veloituksetta pääkaupunkiseudulla
 Menetelmän esittely ja kysymykset 45 -60 minuuttia hoitoajan lisäksi
 6 tunnin aikana on mahdollista toteuttaa esim. 15 x 20 minuutin hoitoa
 Lisätunnit kuuden tunnin jälkeen 45,00 €/ h
 Kysy Neurosonic –tarjousta työhyvinvointi-/virkistyspäivää varten
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Muut palvelut ja tuotteet:
Emfit unimonitori (2 vuoden rajoitettu takuu)

309,00 € (+toimituskulut)

Monitorilla seurataan yhdeksää yönaikaista arvoa. Lisäksi monitoriohjelmalla on
mahdollista seurata joustavasti pidemmänkin aikavälin trendejä:










Uniarvosana
Unen kesto
Uniluokat
HRV RMSSD
Kokonaispalautuminen
Hermoston tasapaino
Syke
Hengitystiheys
Liikeaktiivisuus

Unimonitori on käytettävissäsi myös Neurosonic -laitevuokrauksen yhteydessä

Kaikkiin hintoihin sisältyy alv 24 %.

E-mail:
Kotisivut
Puh:
Osoite:
Y-tunnus

tapio.jantunen@toivontilat.fi
www.toivontilat.fi
050 4636660
Malminraitti 17 C 2 krs, 00700 Helsinki
2096006-8

Stressinhallinta-ja Psykoterapiakeskus Toivo pidättää kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin.

