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

NEUROSONIC PALVELUT JA HINNASTO

Asiantuntijapalvelua
sinulle/yrityksellesi:
4000 asiakaskäyntiä/

Neurosonic- myymälä ja vuokraamo

4 vuotta kokemusta
Neurosonic
menetelmästä ja
laitteista.

Vuokraamo
Neurosonic divaani tai Neurosonic patja tai Neurosonic patja, korkeatehoinen
• Neurosonic patjan vuokraus 150,00 €/ vko, 2 viikkoa 275,00 €,
4 viikkoa 425,00 €, 8 viikkoa 650,00 €
• PRO Neurosonic divaani tai korkeatehoinen patja 175,00 €/vko, 2 viikkoa
325,00 €, 4 viikkoa 550,00 €, 8 viikkoa 755,00 €
Etuna kaikille laitevuokraajille veloitukseton asiantuntijaluento 1-1,5 tuntia
o Neurosonic ja stressinhallinta
o Neurosonic ja unentaidot
o Neurosonic ja aineenvaihdunta
o Neurosonic ja painonhallinta, laihdutus
o Neurosonic ja mittaukset (OURA, Emfit, Heartmath, Firstbeat)
Sopimuksen mukaan pidemmät vuokraukset
Kuljetuspalvelut: Pääkaupunkiseutu patja 30,00 €, divaani 60,00 €(menopaluu kuljetus) muu Suomi sopimuksen mukaan.
Emfit unimonitori voidaan liittää osaksi Neurosonic vuokraustapahtumaa
vähintään 4 viikon vuokrauksissa. Emfit unimonitorin vuokrauksesta peritään
pieni lisämaksu.

Kaikissa vuokrauksissa alv 24 % sisältyy hintoihin.

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo pidättää kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin.
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YRITYKSET
Pyydä räätälöity tarjous tai tilaa valmis palvelupaketti
hyvinvointipäivään/laitevuokraukseen. Ohessa 2 valmispakettia.
Neurosonic -rentoutushoitolaite + Neurosonic-ohjaaja 6 tuntia
375,00 €
• Neurosonic –divaani tai Neurosonic korkeatehoinen patja + ohjaaja
• Kuljetukset veloituksetta pääkaupunkiseudulla
• Menetelmän esittely ja kysymykset 45 -60 minuuttia hoitoajan lisäksi
• 6 tunnin aikana on mahdollista toteuttaa esim. 15 x 20 minuutin
rentoutushoitoa
• Lisätunnit kuuden tunnin jälkeen 39,00 €/ h
Neurosonic -rentoutushoitolaite + Neurosonic-ohjaaja 6 tuntia
975,00 €
Rentoutushoitolaitteen vuokraus 4 viikkoa
• Neurosonic –divaani tai korkeatehoinen Neurosonic patja + ohjaaja
• 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 39,00 €/ h
Divaanin tai korkeatehoisen patjan vuokraus 4 viikkoa
• Neurosonic -laitteen käyttäjille kirjallinen räätälöity ohjeistus
• Käytön aikaisiin kysymyksiin vastaaminen 1 vrk:n sisällä
• Ohjaaja paikalla yrityksessänne sovittuna aikana 2 tuntia vuokrauksen aikana

Yrityspalvelupaketteihin lisätään alv 24 %.

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo pidättää kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin.
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Myymälä
Kauttamme voit ostaa minkä tahansa Neurosonic-laitteen + oheislaitteen samaan
hintaan (myös tarjoukset) kuin päämieheltä. Voit tutustua esittelytilassamme
kaikkiin laitemalleihin. Hankkiessasi laitteen kauttamme, saat alkuopastuksen ja
henkilökohtaiset ohjelmasuositukset veloituksetta.
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurosonic Professional-tuoli (normaali-/korkeatehoinen) 5190,00/5990,00 €
Neurosonic divaani
(normaali/korkeatehoinen) 3690,00/ 4690,00 €
Neurosonic mobiilipatja
(normaali-/korkeatehoinen) 2490,00/3490,00 €
Neurosonic moottorisänky
3690,00 €
Neurosonic moottorisänky parisänky
5690,00 €
Neurosonic ONNI–TV-tuoli
(normaali-/korkeatehoinen)3690,00/4690,00 €
Musiikkilisenssi ja Sennheiser HD569-kuulokkeet
229,00 €
Tablettiteline ja Samsung Galaxy A 10,1”-tabletti*
619,00 €
Kantokassi patjaan
160,00 €
Rentoutushoitosarjan/vuokrauksen seurauksena ostamaasi laitteeseen
annamme osahyvityksen edellisestä palvelusta. Toivossa on Suomen laajin
mallivalikoima.
Osamaksuvaihtoehto: Osamaksu tai leasingsopimus edellyttää luoton
kriteerientäyttymistä.
Pro-patja varastotuotteena, myös voimakastehoinen malli,
muut toimitustuotteita ellei erikseen ilmoiteta.
* Ei mallia myymälässä.

Etuna laitteen ostajalle asiantuntijaluento 1-1,5 tuntia
- Neurosonic ja stressinhallinta
- Neurosonic ja unentaidot
- Neurosonic ja aineenvaihdunta
- Neurosonic ja painonhallinta, laihdutus
- Neurosonic ja mittaukset (OURA, Emfit, Heartmath, Firstbeat)

Kaikkiin myytäviin tuotteisiin sisältyy alv 24 %.

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo pidättää kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin.
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Neurosonic- rentoutushoitosarjat:
Alkukartoitus (uudet asiakkaat) 45 min
• Menetelmän esittely, vaikuttavuus
• Alkuhaastattelu, menetelmän soveltuvuuden arviointi
ja asiakaskohtaiset hyödyt
• Ohjelmasuositukset
• 12-25 minuutin rentoutushoito

49,00 €

Rentoutushoitosarja tsemppi (4 x kesto n. 30 min/kerta)
35 €/kerta
• Rentoutusohjelma (ohjelman kesto enintään 25 min)
• Rentoutushoidon vaikutusten arviointi ja kysymysten läpikäynti
• Rentoutusohjelman yksilöllinen säätö
• Sennheiser -kuulokkeet ja rentoutusmusiikki saatavilla
• Minimiostomäärä 4 rentoutushoitokertaa
• Lisäetuna asiantuntijaluento 1-1,5 tuntia
-

Neurosonic ja stressinhallinta
Neurosonic ja unentaidot
Neurosonic ja aineenvaihdunta
Neurosonic ja painonhallinta, laihdutus
Neurosonic ja mittaukset (OURA, Emfit, Heartmath, Firstbeat)

Hoitosarjan alennukset: 5-9 rentoutushoitokertaa, alennus -10 %,
vähintään 10 rentoutushoitokertaa, alennus – 15 %
Rentoutushoitosarja SUPER (4 x kesto n. 45 min/kerta)
45 €/kerta
• Rentoutusohjelma (ohjelman kesto enintään 41min)
• Rentoutushoidon vaikutusten arviointi ja kysymysten läpikäynti
• Rentoutusohjelman säätö
• Sennheiser -kuulokkeet ja rentoutusmusiikki saatavilla
• Minimiostomäärä 4 rentoutushoitokertaa
• Etuna asiantuntijaluento 1-1,5 tuntia
o
o
o
o
o

Neurosonic ja stressinhallinta
Neurosonic ja unentaidot
Neurosonic ja aineenvaihdunta
Neurosonic ja painonhallinta, laihdutus
Neurosonic ja mittaukset (OURA, Emfit, Heartmath, Firstbeat)

Hoitosarjan alennukset: 5-9 rentoutushoitokertaa, alennus -10 %,
vähintään 10 rentoutushoitokertaa, alennus – 15 %
Voit joustavasti kesken hoitosarjan siirtyä laitteen vuokraajaksi, jolloin käyttämättömien rentoutushoitojen
hinta vähennetään vuokrauksen kokonaishinnasta. Rentoutushoitosarjan/vuokrauksen seurauksena
ostamaasi laitteeseen annamme osahyvityksen edellisestä palvelusta.
Rentoutushoitosarjoihin sisältyy alv 24 %.
Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo pidättää kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin.
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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

Emfit unimonitori voidaan liittää osaksi Neurosonic vuokraustapahtumaa
vähintään 4 viikon vuokrauksissa. Emfit unimonitorin vuokrauksesta peritään
pieni lisämaksu.
Firstbeat hyvinvointianalyysi

190,00 €

• Mitattu tieto auttaa tunnistamaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät -työssä ja
vapaa-ajalla.
• Tunnista kuormittavat tekijät - Ja hallitse stressiä
• Palaudu paremmin - Näe palaudutko riittävästi työpäivän ja yöunen aikana
• Liiku oikein - Selvitä liikunnan kunto- ja terveysvaikutukset
1)
2)
3)
4)
5)

Tilaa analyysi soittamalla tai laittamalla sähköpostia (alla yhteystiedot)
Mittausanturit toimitetaan kotiisi
Mittauksen suorittaminen sovittuna ajankohtana (3 vrk)
Mittausanalyysi kirjallisena ja analyysin läpikäynti asiantuntijan kanssa
Elämäntapasuositukset

Emfit ja FIRSTBEAT hinnat sisältävät 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.

5

