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Beste lezer,
Acupunctuurproducten aanbieden voor stabiele, voordelige prijzen – dat was ons bedrijfsplan
toen we Doc Save oprichtten. Daarvoor staat onze naam: we maken het mogelijk te besparen
op de dagelijkse dingen in uw praktijk. Inmiddels bestaat Doc Save al tien jaar en zijn we erg
blij met vele trouwe klanten. Ons assortiment is in het afgelopen decennium gegroeid, maar het
principe is gelijk gebleven: zoals altijd bieden we in elke productcategorie de beste prijzen.
Oordeelt u zelf!
Met vriendelijke groet,

Henning Heise
Oprichter en bedrijfsleider Doc Save
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Stabiele, lage prijzen
Wij zijn wereldwijd actief, op zoek naar de beste producenten van medische producten. Daarbij
onderhandelen we direct met de leveranciers over de beste voorwaarden, die we aan u doorgeven in de vorm van constante, lage prijzen. Bij Doc Save vindt u ten allen tijde en in elke productgroep het best mogelijke aanbod – zonder kwaliteitsverlies. Dat doet geen van onze concurrenten
ons na.

Consequent hoge kwaliteit
Met onze leveranciers onderhouden wij goede relaties. We zijn regelmatig ter plekke en weten
daardoor, dat aan onze hoge kwaliteitseisen voldaan wordt. Zo kunnen we volledig achter onze
producten staan.

Vriendelijke, professionele service
Doc Save is sinds 10 jaar succesvol in de markt. Veel van onze klanten zijn er vanaf het begin bij.
Zij stellen onze competente, vlotte en gedreven service en korte levertijden op prijs. We doen er
alles aan om onze klanten tevreden te houden – en mocht er onverhoopt iets misgaan, dan zorgen
we direct voor een oplossing. Proefmonsters ontvangt u snel, gratis en vrijblijvend.

Snelle levering
Uit ons goed bevoorrade magazijn versturen we uw bestelling nog dezelfde dag - het pakket
is dan snel bij u. Al vanaf een lage netto-bestelwaarde nemen wij de verzendkosten voor onze
rekening.
Land
Nederland
België 		

Levertijd 		
1 - 2 Werkdagen
1 - 2 Werkdagen

Verzendkosten 		
€ 8 *			
€ 8 *			

Geen verzendkosten vanaf
€ 130 netto bestelwaarde
€ 130 netto bestelwaarde

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.

Klantenservice Nederland & België
Telefoon +31 2021 050 00

•

Fax +49 30 3030 808 71

Online bestellen
www.docsave.nl
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•

mail@docsave.nl
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B E S TS E

1

LLER

2

Gesiliconiseerde stalen naald,
koperen spiraalgreep vanaf € 2,87

koperen spiraalgreep met buisje

CD9 Naaldlengte
Naadlengte in
CD50
in mm
mm (excl.
(excl. greep)
greep)
Ø in mm

13

15

20

25

30

Gesiliconiseerde stalen naald,
vanaf € 3,35

CD51 Naaldlengte in mm (excl. greep)
40

50

60

75

100

Ø in mm

0,14

0,16

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25

0,35

15

20

25

30

40

50

60

75

100

0,30
0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Gesiliconiseerde stalen naald,
koperen spiraalgreep

Gesiliconiseerde stalen naald,
koperen spiraalgreep met buisje

CD51

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Eén naald

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Eén naald

per blister. Verpakking is eenvoudig te openen. Blisterver-

per blister. Verpakking is eenvoudig te openen. Blisterver-

pakking met papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd. We

pakking met papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd. We

kunnen deze acupunctuurnaalden aanbevelen als voorde-

kunnen deze acupunctuurnaalden aanbevelen als voorde-

liger alternatief voor de naalden TeWa en Euro Needles.

liger alternatief voor de naalden TeWa CJType, Euro Need-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

les en Shenzhou. Deze naald is zeer geschikt voor Dry

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

needling behandelingen. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

100 naalden. Minimum bestelaantal 10 VE. Om de prijs

elkaar opgeteld.

per 10 of 50 VE te berekenen, worden de gekozen maten

13-25 mm

30-50 mm

60-100 mm

vanaf 10 VE

€ 3,03

€ 3,50

€ 3,68

vanaf 50 VE

€ 2,87

€ 3,32

€ 3,50

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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CD50

van het product bij elkaar opgeteld.

13-25 mm

30-50 mm

60-100 mm

vanaf 10 VE

€ 3,53

€ 3,79

€ 3,98

vanaf 50 VE

€ 3,35

€ 3,60

€ 3,78

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & STALEN SPIRAALGREEP

TIE
INNOVA

3

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep, Koreaanse stijl

vanaf € 2,78

ND18 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

13

15

25

30

40

4

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep met buisje Koreaanse stijl vanaf € 2,88

ND19 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

50

0,18

0,16

0,20

0,22

0,25

0,25

0,30

0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

25

30

40

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

NonDolens®

NonDolens®

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep

Koreaanse stijl

met buisje Koreaanse stijl

ND18

ND19

Perfecte acupunctuurnaalden in Koreaanse stijl. Door de

Perfecte acupunctuurnaalden in Koreaanse stijl. Vertrouw-

flinterdunne siliconenlaag glijdt de naald zeer soepel in

de verpakking met afzonderlijke blisters met geleidebuisje.

de huid. Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te

Door de flinterdunne siliconenlaag glijdt de naald zeer

openen. Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-

soepel in de huid. Eén naald per blister. Verpakking is

gesteriliseerd. Hoogwaardig en voordelig alternatief voor

eenvoudig te openen. Blisterverpakking met papieren ach-

SEIRIN ME en Dongbang naalden. 1 verpakkingseenheid

terkant. EOG-gesteriliseerd. Hoogwaardig en voordelig

(VE) bevat 100 naalden. Minimum bestelaantal 10 VE. Om

alternatief voor Dongbang naalden. De afmetingen zijn

de prijs per 10 of 50 VE te berekenen, worden de gekozen

door de verschillende kleuren op de verpakking te herken-

maten van het product bij elkaar opgeteld.

nen. Deze naald is zeer geschikt voor dry needling behan-

vanaf 10 VE € 2,88
vanaf 50 VE € 2,78
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

delingen. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden.
Minimum bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE
te berekenen, worden de gekozen maten van het product
bij elkaar opgeteld.

vanaf 10 VE € 2,98
vanaf 50 VE € 2,88
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & KOPEREN / STALEN SPIRAALGREEP

1

Gesiliconiseerde stalen naald, koperen spiraalgreep, 5 naalden in één buisje vanaf € 14,35

CD51V Naaldlengte
Naadlengteininmm
mm(excl.
(excl.greep)
greep)
CD51V
Ø in mm

13

15

20

25

30

2

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep, 5 naalden in één buisje vanaf € 13,99

CD41V Naaldlengte in mm (excl. greep)
40

50

60

0,18

Ø in mm

15

25

30

40

50

0,20

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25
0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Gesiliconiseerde stalen naald, koperen spiraal-

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,

greep, 5 naalden in één buisje

5 naalden in één buisje

CD51V

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

5 naalden in één buisje per blister. De silicone toplaag

5 naalden in één buisje per blister. De silicone toplaag

zorgt voor een pijnloze prik. Verpakking is eenvoudig te

zorgt voor een pijnloze prik. Blisterverpakking met papie-

openen. Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-

ren achterkant. Verpakking is eenvoudig te openen. EOG-

gesteriliseerd. We kunnen deze naalden aanbevelen als

gesteriliseerd.

voordeliger alternatief voor de naalden TeWa 5CB-Type,

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 500 naalden. Om de

Euro Needles en Shenzhou.

prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 500 naalden. Om de

van het product bij elkaar opgeteld.

prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten
van het product bij elkaar opgeteld.

13-25 mm

30-60 mm

1 VE

€ 15,15

€ 15,95

vanaf 10 VE

€ 14,35

€ 14,95

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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CD41V

1 VE € 14,95
vanaf 10 VE € 13,99
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & STALEN SPIRAALGREEP

G

3
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Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,
5 naalden in één buisje vanaf € 27,80
ND19V Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

15

25

30

40

4

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,
10 naalden en een buisje per blister vanaf € 27,80
DB19X Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

50

15

25

30

40

50

60

0,16

0,20
0,25

0,18

0,30

0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

NonDolens®

Dongbang

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,

Gesiliconiseerde stalen naald, stalen spiraalgreep,

5 naalden in één buisje

10 naalden en een buisje per blister

ND19V

DB19X

Perfecte acupunctuurnaalden in Koreaanse stijl. Door de

Koreaanse acupunctuurnaalden in de standaardmaat in

flinterdunne siliconenlaag glijdt de naald zeer soepel in de

voordelige, grote verpakking. Elke blister bevat 10 naal-

huid. Vertrouwde verpakking, speciaal voor veelverbruikers.

den en één buisje. Vertrouwde kwaliteit van Dongbang.

Praktische werkwijze voor veelverbruikers door buisje met

Producttype van de producent: Soft Needle DB106.

5 naalden. Hoogwaardig en voordelig alternatief voor

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 1.000 naalden. Om de

SEIRIN ME en Dongbang naalden.

prijs per 5 VE te berekenen, worden de gekozen maten

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 1.000 naalden. Om de

van het product bij elkaar opgeteld.

prijs per 5 VE te berekenen, worden de gekozen maten
van het product bij elkaar opgeteld.

1 VE € 28,80
vanaf 5 VE € 27,80

1 VE € 28,80
vanaf 5 VE € 27,80
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & KUNSTSTOF GREEP

1

2

Gesiliconiseerde stalen naald,
kunststof greep vanaf € 2,87

kunststof greep met buisje

13

15

20

25

30

40

50

75

Ø in mm

0,14

0,14

0,16

0,16

0,18

0,18

0,20

0,20

0,22

0,22

0,25

0,25

0,30

0,30

0,35

0,35

13

15

25

30

40

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Gesiliconiseerde stalen naald,

CD9

kunststof greep

50

Gesiliconiseerde stalen naald,
kunststof greep met buisje

60

75

CD10

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Eén naald

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Blister-

per blister. Blisterverpakking met papieren achterkant. Ver-

verpakking met papieren achterkant. Eén naald per blister.

pakking is eenvoudig te openen. EOG-gesteriliseerd. We

Verpakking is eenvoudig te openen. EOG-gesteriliseerd.

kunnen deze naalden aanbevelen als voordeliger alterna-

We kunnen deze acupunctuurnaalden aanbevelen als

tief voor de naalden SEIRIN B en TeWa PB-Type.

voordeliger alternatief voor de naalden SEIRIN J en TeWa

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

PJ-Type. Deze naald is zeer geschikt voor dry needling be-

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

handelingen.

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

elkaar opgeteld.

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

13-25 mm

30-50 mm

75 mm

vanaf 10 VE

€ 3,03

€ 3,50

€ 3,68

vanaf 50 VE

€ 2,87

€ 3,32

€ 3,50

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld.

13-25 mm

30-50 mm

60-75 mm

vanaf 10 VE

€ 3,53

€ 3,79

€ 3,98

vanaf 50 VE

€ 3,35

€ 3,60

€ 3,78

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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vanaf € 3,35

CD10 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD9 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

Gesiliconiseerde stalen naald,

ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & KUNSTSTOF GREEP

3

4

Gesiliconiseerde stalen naald,
kunststof greep B-Type

vanaf € 9,45

15

30

40

vanaf € 9,79

SE23 Naaldlengte in mm (excl. greep)

SE9 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

Gesiliconiseerde stalen naald,
kunststof greep J-Type met buisje

Ø in mm

50

0,16

0,10

0,20

0,12

0,25

0,14

0,30

0,16

0,35

0,18

15

30

40

50

60

0,20
0,25
0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: hoog
Prijs-kwaliteitverhouding: bevredigend

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: hoog
Prijs-kwaliteitverhouding: bevredigend

Seirin®

Seirin®

Gesiliconiseerde stalen naald,

Gesiliconiseerde stalen naald,

kunststof greep B-Type

SE9

kunststof greep J-Type met buisje

SE23

Zeer hoogwaardige wegwerpnaald uit Japan. Uitstekende

Zeer hoogwaardige wegwerpnaald met plaatsingsbuisje

afwerking. De acupunctuurnaald is in de handgreep ge-

uit Japan. Uitstekende afwerking. De acupunctuurnaald is

centreerd en is zo comfortabel te hanteren. Eén naald per

in de handgreep gecentreerd. De greep is met een plak-

blister. Blisterverpakking met papieren achterkant. Verpak-

kertje aan het buisje verbonden en kan met lichte druk los-

king is eenvoudig te openen. EOG-gesteriliseerd.

gemaakt worden. Buisje met afgeronde hoeken. Eén naald

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Om de

per blister. Blisterverpakking met papieren achterkant. Ver-

prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten

pakking is eenvoudig te openen. EOG-gesteriliseerd.

van het product bij elkaar opgeteld.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Om de
prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten

1 VE € 10,12
vanaf 10 VE € 9,45
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

van het product bij elkaar opgeteld.

1 VE € 10,50
vanaf 10 VE € 9,79
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & KUNSTSTOF GREEP

1

Gesiliconiseerde stalen naald, kunststof greep
J-Type ProPak10 met buisje vanaf € 9,45

2

Gesiliconiseerde stalen naald, kunststof greep
met positieve sluiting

vanaf € 2,87

SE23X Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD17 Naaldlengte in mm (excl. greep)

Ø in mm

Ø in mm

30

0,16

0,16

0,20

0,20

15

25

30

40

50

0,25
0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: hoog
Prijs-kwaliteitverhouding: bevredigend

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Seirin®

Cloud & Dragon

Gesiliconiseerde stalen naald, kunststof greep J-Type

Gesiliconiseerde stalen naald, kunststof greep met

ProPak10 met buisje

positieve sluiting

SE23X

CD17

Zeer hoogwaardige wegwerpnaald uit Japan. Uitstekende

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

afwerking. 10 naalden en een buisje per blister. Zeer ge-

Naald en handgreep zijn positief verbonden en kan daar-

schikt voor veelverbruikers. De naald is in de handgreep

door niet losraken. De silicone toplaag zorgt voor een

gecentreerd. Buisje met afgeronde hoeken. EOG-gesteri-

pijnloze prik. Eén naald per blister. Blisterverpakking met

liseerd.

papieren achterkant. Verpakking is eenvoudig te openen.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Om de

EOG-gesteriliseerd. We kunnen deze naalden aanbevelen

prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten

als voordeliger alternatief voor de naalden SEIRIN B en

van het product bij elkaar opgeteld.

TeWa PB-Type.

1 VE € 9,95
vanaf 10 VE € 9,45
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum
bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te berekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld.

15-25 mm
vanaf 10 VE

€ 3,03

€ 3,50

vanaf 50 VE

€ 2,87

€ 3,32

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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30-50 mm

ACUPUNCTUUR NAALDEN - GESILICONISEERD & METALEN GREEP / ZILVEREN SPIRAALGREEP

3

Gesiliconiseerde stalen naald,
metalen greep, Japanse stijl vanaf € 3,12

15

25

30

Gesiliconiseerde stalen naald,
zilveren spiraalgreep

vanaf € 3,14

CD25 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD48 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

4

40

Ø in mm

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,25

0,30

13

15

25

30

40

0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Gesiliconiseerde stalen naald,

CD48

metalen greep, Japanse stijl

Gesiliconiseerde stalen naald,

CD25

zilveren spiraalgreep

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Vanwege

De silicone toplaag zorgt voor een pijnloze prik. Blister-

het type handgreep vaak 'Japans' genoemd. Onbuigzame

verpakking met papieren achterkant. Eén naald per blister.

metalen handgreep maakt bijzonder nauwkeurig hanteren

Verpakking is eenvoudig te openen. EOG-gesteriliseerd.

van de naald mogelijk. Eén naald per blister. Blisterver-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

pakking met papieren achterkant. Verpakking is eenvou-

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

dig te openen. EOG-gesteriliseerd.

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

elkaar opgeteld.

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te berekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld.

15-25 mm

30-40 mm

vanaf 10 VE

€ 3,29

€ 3,65

vanaf 50 VE

€ 3,12

€ 3,47

13-25 mm

30-40 mm

vanaf 10 VE

€ 3,30

€ 3,64

vanaf 50 VE

€ 3,14

€ 3,47

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & KOPEREN SPIRAALGREEP

1

Stalen naald zonder coating,
koperen spiraalgreep

vanaf € 2,24

CD1 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

13

15

20

25

30

40

50

60

75

100

0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Siliconenlaag
Het aanbrengen van een silicone laag op een
naald wordt in de medische techniek vaak gebruikt om de gladheid van naalden te optima-

Cloud & Dragon

Stalen naald zonder coating,
koperen spiraalgreep

liseren en de prik voor de patient zo pijnloos

CD1

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.
Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.
Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE
te berekenen, worden de gekozen maten van het product
bij elkaar opgeteld.

13-25 mm

60-100 mm

€ 2,35

€ 2,60

€ 2,79

vanaf 50 VE

€ 2,24

€ 2,47

€ 2,65

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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30-50 mm

vanaf 10 VE

mogelijk te maken. In Nederland en België is
deze laag op bijna alle injectienaalden en acupunctuurnaalden van goede merken te vinden.
Doc Save biedt een compleet assortiment
naalden in verschillende typen en maten - met
en zonder siliconenlaag.

ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & KOPEREN / STALEN SPIRAALGREEP

2

Stalen naald zonder coating, koperen spiraalgreep met buisje

13

15

20

25

30

Stalen naald zonder coating, stalen spiraalgreep zonder ring, Koreaanse stijl vanaf € 2,37

vanaf € 2,40

ND8 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD2 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

3

40

50

60

75

Ø in mm

0,14

0,16

0,16

0,18

0,18

0,20

0,20

0,25

0,22

15

25

30

40

50

75

0,30

0,25

0,35

0,30
0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

NonDolens®

Stalen naald zonder coating,

Stalen naald zonder coating, stalen spiraalgreep

koperen spiraalgreep met buisje

CD2

zonder ring, Koreaanse stijl

ND8

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Voor het eerst verkrijgbaar voor therapeuten die met Ko-

Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.

reaanse acupunctuurnaalden zonder siliconen willen wer-

Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesterili-

ken. Naald zonder coating met Koreaanse greep, zonder

seerd.

ring. Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

openen. Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

gesteriliseerd.

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

elkaar opgeteld.

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

13-25 mm

30-50 mm

60-75 mm

vanaf 10 VE

€ 2,52

€ 2,79

€ 2,97

vanaf 50 VE

€ 2,40

€ 2,65

€ 2,82

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld.

vanaf 10 VE € 2,48
vanaf 50 VE € 2,37
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & KOPEREN SPIRAALGREEP

1

Stalen naald zonder coating, koperen spiraalgreep, 10 naalden per blister vanaf € 4,48

2

Stalen naald zonder coating, koperen spiraalgreep, 5 naalden in een buisje

CD1X Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD2V Naaldlengte in mm (excl. greep)

Ø in mm

Ø in mm

13

15

25

30

40

0,20

0,14

0,22

0,18

0,25

0,20

0,30

0,22

13

15

25

30

40

vanaf € 12,00

50

75

0,25
0,30

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Stalen naald zonder coating, koperen spiraalgreep,

Stalen naald zonder coating, koperen spiraalgreep,

10 naalden per blister

5 naalden in een buisje

CD2V

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

10 naalden per blister. De tijdbesparende verpakking is

5 naalden in eén buisje per blister. Verpakking is eenvou-

geschikt voor veelverbruikers. Eenvoudig te openen blister-

dig te openen. Blisterverpakking met papieren achterkant.

verpakking met papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd.

EOG-gesteriliseerd.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 naalden. Minimum

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 500 naalden. Minimum

bestelaantal 5 VE. Om de prijs per 5 of 25 VE te bereke-

bestelaantal 2 VE. Om de prijs per 2 of 10 VE te bereke-

nen, worden de gekozen maten van het product bij elkaar

nen, worden de gekozen maten van het product bij elkaar

opgeteld.

opgeteld.

13-25 mm

30-75 mm

vanaf 5 VE

€ 4,70

€ 5,20

vanaf 2 VE

€ 12,60

€ 13,95

vanaf 25 VE

€ 4,48

€ 4,94

vanaf 10 VE

€ 12,00

€ 13,25

13-25 mm

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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CD1X

30-40 mm

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & ZILVEREN SPIRAALGREEP

3

4

Stalen naald zonder coating,
zilveren spiraalgreep

greep met buisje

vanaf € 2,34

CD3 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

13

15

25

30

40

Stalen naald zonder coating, zilveren spiraalvanaf € 2,50

CD4 Naaldlengte in mm (excl. greep)
50

Ø in mm

75

0,16

0,14

0,18

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25

0,35

0,30

25

30

40

50

60

75

0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Stalen naald zonder coating,
zilveren spiraalgreep

			

CD3

Stalen naald zonder coating,
zilveren spiraalgreep met buisje

CD4

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.

Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.

Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesterili-

Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesterili-

seerd.

seerd. Deze naald is zeer geschikt voor dry needling be-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

handelingen.

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

elkaar opgeteld.

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

13-25 mm

30-50 mm

75 mm

vanaf 10 VE

€ 2,47

€ 2,71

€ 2,90

vanaf 50 VE

€ 2,34

€ 2,58

€ 2,76

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

elkaar opgeteld.

25 mm

30-50 mm

60-75 mm

vanaf 10 VE

€ 2,64

€ 2,90

€ 3,09

vanaf 50 VE

€ 2,50

€ 2,75

€ 2,93

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & METALEN GREEP

1

Stalen naald zonder coating, metalen greep,
Japanse stijl vanaf € 2,98

13

15

25

30

40

Stalen naald zonder coating, metalen greep
met buisje, Japanse stijl

vanaf € 3,25

CD6 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD5 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

2

50

Ø in mm

0,20

0,14

0,22

0,16

0,25

0,18

0,30

0,20

15

25

30

40

0,25

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Stalen naald zonder coating, metalen greep,
Japanse stijl

Stalen naald zonder coating, metalen greep
met buisje, Japanse stijl

CD6

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Vanwege het type handgreep vaak 'Japans' genoemd. On-

Vanwege het type handgreep vaak. 'Japans' genoemd. On-

buigzame metalen handgreep maakt bijzonder nauwkeu-

buigzame metalen handgreep maakt bijzonder nauwkeu-

rig hanteren van de naald mogelijk. Eén naald per blister.

rig hanteren van de naald mogelijk. Eén naald per blister.

Verpakking is eenvoudig te openen. Blisterverpakking met

Verpakking is eenvoudig te openen. Blisterverpakking met

papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd.

papieren achterkant. EOG-gesteriliseerd. Deze naald is

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

zeer geschikt voor dry needling behandelingen.

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

elkaar opgeteld.

13-25 mm

30-40 mm

vanaf 10 VE

€ 3,14

€ 3,38

vanaf 50 VE

€ 2,98

€ 3,21

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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CD5

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld.

15-25 mm

30-50 mm

vanaf 10 VE

€ 3,42

€ 3,68

vanaf 50 VE

€ 3,25

€ 3,50

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR NAALDEN - ONGECOAT & KUNSTSTOF GREEP

3

4

Stalen naald zonder coating,
kunststof greep

kunststof greep met buisje

vanaf € 2,34

13

15

20

25

30

vanaf € 2,50

CD13 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD12 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

Stalen naald zonder coating,

40

50

Ø in mm

0,14

0,16

0,16

0,20

0,18

0,25

0,20

0,30

13

15

20

25

30

0,22
0,25
0,30
0,35

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Stalen naald zonder coating,

CD12

kunststof greep

Stalen naald zonder coating, kunststof greep
met buisje

CD13

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.

Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te openen.

Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesterili-

Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-gesterili-

seerd.

seerd.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

bestelaantal 10 VE. Om de prijs per 10 of 50 VE te be-

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

rekenen, worden de gekozen maten van het product bij

elkaar opgeteld.

elkaar opgeteld.

13-25 mm

30-50 mm

13-25 mm

30 mm

vanaf 10 VE

€ 2,47

€ 2,71

vanaf 10 VE

€ 2,64

€ 2,90

vanaf 50 VE

€ 2,34

€ 2,58

vanaf 50 VE

€ 2,50

€ 2,75

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR HANDNAALDEN

1

Handnaald van
gesiliconiseerd staal

2
vanaf € 4,27

zonder coating

vanaf € 2,84

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: zeer goed
Pijn bij aanbrengen: minimaal
Buigsterkte: hoog
Prijs-kwaliteitverhouding: goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: goed

Dongbang

Shen Long

Handnaald van gesiliconiseerd staal

DB14

Handnaald van staal, zonder coating

SL14

Handnaald met stalen spiraalgreep in de standaardmaat

Zeer voordelige handnaald met stalen spiraalgreep in de

0,18 x 8 mm (diameter x lengte). Geschikt voor de hand-

standaardmaat 0,18 x 7 mm (diameter x lengte). Geschikt

naald-applicator. 10 naalden in schuimkussen per plastic

voor de handnaald-applicator. 10 dubbele blisters met 2 x

blister. EOG-gesteriliseerd. Wegwerpnaalden. De silicone

5 naalden. EOG-gesteriliseerd. Wegwerpnaalden. De sili-

coating zorgt voor een pijnloze prik. Dongbang product-

cone coating zorgt voor een pijnloze prik.

nummer DB132.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

bestelaantal 5 VE.

bestelaantal 5 VE.

vanaf 5 VE € 2,99

vanaf 5 VE € 4,49

vanaf 20 VE € 2,84

vanaf 20 VE € 4,27

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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Handnaald van staal,

ACUPUNCTUUR DETOXNAALDEN

AT I E
I N N O V REEP
HTE G
LIC

3

4

Gesiliconiseerde detoxnaald,
metalen greep

Gesiliconiseerde detoxnaald,
kunststof greep

vanaf € 2,90

vanaf € 2,90

NonDolens®

Shen Long

Gesiliconiseerde detoxnaald,
metalen greep

SL17

Gesiliconiseerde detoxnaald,
kunststof greep

ND17

Detox oornaald met onbuigzame greep van licht metaal in

Detox oornaald in een iets dunnere maat 0,20 x 7 mm

de standaardmaat 0,22 x 7 mm (diameter x lengte). Weg-

voor een pijnloze prik. Het plastic handvat maakt een zeer

werpnaalden. EOG-gesteriliseerd. 10 blisters met steeds

goede handling mogelijk. He lichte gewicht vermindert het

2 x 5 naalden.

risico dat de naald omvalt. Praktische blister met 2 x 5

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

naalden.

bestelaantal 5 VE.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

vanaf 5 VE € 3,30
vanaf 20 VE € 2,90
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

bestelaantal 5 VE.

vanaf 5 VE € 3,30
vanaf 20 VE € 2,90
Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR NAALDEN - VERGULD / VERZILVERD

1

2

Vergulde stalen naald,
spiraalgreep vanaf € 4,08

spiraalgreep

13

15

25

vanaf € 3,76

CD20 Naaldlengte in mm (excl. greep)

CD7 Naaldlengte in mm (excl. greep)
Ø in mm

Verzilverde stalen naald,

Ø in mm

30

0,16

0,20

0,20

0,30

0,25

0,40

15

30

0,30
0,40

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

DOC SAVE ® BEOORDELING
Scherpte van de punt: goed
Pijn bij aanbrengen: gering
Buigsterkte: middel
Prijs-kwaliteitverhouding: zeer goed

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Vergulde stalen naald, spiraalgreep

Verzilverde stalen naald, spiraalgreep

CD20

Vergulde wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteitver-

Verzilverde wegwerpnaald met zeer goede prijs-kwaliteit-

houding. Eén naald per blister. Verpakking is eenvoudig te

verhouding. Eén naald per blister. Verpakking is eenvou-

openen. Blisterverpakking met papieren achterkant. EOG-

dig te openen. Blisterverpakking met papieren achterkant.

gesteriliseerd.

EOG-gesteriliseerd.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

bestelaantal 5 VE. Om de prijs per 5 of 30 VE te bereke-

bestelaantal 5 VE. Om de prijs per 5 of 30 VE te bereke-

nen, worden de gekozen maten van het product bij elkaar

nen, worden de gekozen maten van het product bij elkaar

opgeteld.

opgeteld.

13-25 mm

30 mm

vanaf 5 VE € 3,95

vanaf 5 VE

€ 4,29

€ 4,54

vanaf 30 VE € 3,76

vanaf 30 VE

€ 4,08

€ 4,31

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*

Prijzen per VE excl. 19% BTW.*
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CD7

ACUPUNCTUUR NON - INVASIEVE NAALDEN

CT
CONTA

3 Massieve zilveren naald

Massieve gouden naald

4 Massieve naald van kobalt

Massieve stalen naald

Maeda®

Metalen huls

MD20

€ 45,00

€ 34,50

1 verpakkingseenheid bevat 50 naalden.

€ 24,50 excl. 19% BTW.*

Japanse, onsteriele naald van massief zilver met lichte
metalen greep. Te gebruiken als contactnaald of Sanshinnaald bij non-invasive contact needling of de Touching

6

Technique. CE-gecertificeerd. Japanse aanduiding voor

1 verpakkingseenheid bevat 1 gouden naald.

verkrijgbaar.

€ 7,80 excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid bevat 50 naalden.

€ 24,50 .excl. 19% BTW.*

7

MD21

1 verpakkingseenheid bevat 1 gouden naald.

€ 45,00 excl. 19% BTW.*

0,18 mm. Verkrijgbaar in 30 mm en 40 mm lengte.

8

€ 24,50 excl. 19% BTW.*

MD22

Japanse, onsteriele naald van staal met lichte metalen

MD26

van massief goud. Voor non-invasieve behandelingen.

talen greep. Gelijke kenmerken als MD20. Diameter no. 2:
1 verpakkingseenheid bevat 50 naalden.

Massieve gouden SHIGO - naald

0,45 x 40 mm. Type SHIGO. Japanse, onsteriele naald

Japanse, onsteriele naald van massief kobalt met lichte me-

Massieve stalen naald

MD24

met lichte metalen greep. Gelijke kenmerken als MD20.

met beide diameters zijn zowel in 30 als 40 mm lengte

Massieve naald van kobalt

Massieve gouden naald		

0,18 x 30 mm. Japanse, onsteriele naald van massief goud

de diameter: no. 1: 0,16 mm, no. 2: 0,18 mm. Naalden

5

Massieve gouden SHIGO - naald

Diameter no. 2: 0,18 mm, lengte: 40 mm.

Massieve zilveren naald		

4

€ 24,50

€ 24,50

7

€ 7,80

8

3

NG

€ 24,50

5

6

NEEDLI

Metalen huls			

MD25

Metalen huls voor het opbergen van één contactnaald met
max. 7 cm totale lengte. Geschikt voor SHIGO-naalden.

€ 34,50 excl. 19% BTW.*

greep. Gelijke kenmerken als MD20.
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR TEISHINS

PRODUCTVIDEO
2
1

Kleine teishin van massief zilver

Grote teishin van massief zilver

€ 31,93

N
MADE I

3

1

Teishin van massief goud

€ 329,00

Maeda®

Grote teishin van massief zilver

GERMA

4

ND355

3

NY

Teishin van massief platina

€ 750,00

Teishin van massief goud		

ND353

Non-invasieve naald met perfecte afmetingen voor de

Non-invasieve naald met perfecte afmetingen voor de Ja-

Japanse techniek. De producten worden door een precis-

panse techniek. De producten worden door een precisie-

iewerkplaats in Duitsland vervaardigd. Massief 751 geel

werkplaats in Duitsland vervaardigd. Massief 935 zilver

goud (18 karaat) met hoge hardheidsgraad, om verbuigen

(sterling) met hoge hardheidsgraad, om verbuigen te voor-

te voorkomen. Vickershardheid 205 tot 240. Met een rond

komen. Vickershardheid 140 tot 155. Met een rond en een

en een stomp uiteinde. Nauwkeurige afmeting met gecen-

stomp uiteinde. Nauwkeurige afmeting met gecentreerde

treerde ronde punt. Diameter: 3 mm, lengte: 7,5 cm.

ronde punt. Diameter: 3 mm, lengte: 7,5 cm.

€ 329,00 excl. 19% BTW.*

€ 31,93 excl. 19% BTW.*

2

€ 24,37

Kleine teishin van massief zilver

ND356

4

Teishin van massief platina

ND360

Non-invasieve naald met perfecte afmetingen voor de Ja-

Gelijke kenmerken als ND355. Diameter: 3 mm, lengte:

panse techniek. De producten worden door een precisie-

5 cm.

werkplaats in Duitsland vervaardigd. Massief 960 platina

€ 24,37 excl. 19% BTW.*

met hoge hardheidsgraad, om verbuigen te voorkomen.
Vickershardheid 195 tot 215. Met een rond en een stomp
uiteinde. Nauwkeurige afmeting met gecentreerde ronde
punt. Diameter: 3 mm, lengte: 7,5 cm.

€ 750,00 excl. 19% BTW.*
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ACUPUNCTUUR INTRADERMALE NAALDEN

5

Intradermale naald, tennisracketvorm

vanaf € 3,75

6

7

Hypoallergene fixeerpleister

Intradermale naald, tennisracketvorm

vanaf € 3,61

8
5

7

Dongbang

Intradermale naald, tennisracketvorm

DB27

Hypoallergene fixeerpleister

vanaf € 1,85

3M Micropore TM

Hypoallergene fixeerpleister

XP50

Intradermale naald in de vorm van een tennisracket van

Hypoallergene, huidkleurige pleister van viscosevlies voor

staal zonder coating. Type DB131. Dit type naald wordt in

de gevoelige huid. Zeer geschikt voor het voorzichtig fixe-

het Japans ook wel 'hinaishin' genoemd. Maten (diameter x

ren van intradermale naalden op de sensibele huid (DB27

lengte): 0,12 x 3 mm, 0,12 x 5 mm, 0,14 x 7 mm. EO-gas

en CD27). Lengte: 9 m, breedte: 2,5 cm.

gesteriliseerd. 5 naalden in schuimkussentje per blister.

1 rol € 3,80 excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 50 naalden. Minimum

vanaf 12 rollen € 3,61 excl. 19% BTW.*

bestelaantal 4 VE. Om de prijs per 4 of 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten van het product bij elkaar

8

3M Micropore TM

XP53

opgeteld. Prijzen per VE.			

Hypoallergene fixeerpleister

vanaf 4 VE € 3,95 excl. 19% BTW.*

Gelijke kenmerken als XP50. Lengte: 9 m, breedte: 1,25 cm.

vanaf 10 VE € 3,75 excl. 19% BTW.*

6

vanaf € 4,66

Cloud & Dragon

Intradermale naald, tennisracketvorm

1 rol € 1,95 excl. 19% BTW.*

CD27

vanaf 12 rollen € 1,85 excl. 19% BTW.*

Intradermale naald in de vorm van een tennisracket van
staal zonder coating. Dit type naald wordt in het Japans
ook wel 'hinaishin' genoemd. Diameter: 0,16 mm, lengte
5 mm. Eén naald in een watje per blister, eenvoudig uit
te nemen. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 naalden.
Minimum bestelaantal 2 VE. Prijzen per VE.

vanaf 2 VE € 4,91 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 4,66 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR VERBLIJFSNAALDEN

IG
THE OR

1

ASP® Classic oorverblijfsnaald

INAL

vanaf € 21,99

80 st.

2

200 st.

1

Sedatelec

ASP® Classic oorverblijfsnaald

3

ST24/ST224

2

vanaf € 27,50

ASP® Titan oorverblijfsnaald

vanaf € 13,10

ASP® Gold oorverblijfsnaald

ST25/ST225

ASP Gold. Vergulde oorverblijfsnaald met kunststof appli-

ASP Classic. Oorverblijfsnaald van nikkelvrij staal met

cator en magneet. Steriel verpakt. Eén naald per blister.

kunststof applicator en magneet. Steriel verpakt. Eén naald

8 naalden per strip.

per blister. 8 naalden per strip.

ST24
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 80 naalden met applicatoren incl. 120 huidkleurige afdekpleisters.

1 VE € 23,14 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 VE € 21,99 excl. 19% BTW.*

ST224
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 naalden met applicatoren incl. huidkleurige afdekpleisters.

1 VE € 57,85 excl. 19% BTW.*
vanaf 4 VE € 54,97 excl. 19% BTW.*
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ASP® Gold oorverblijfsnaald

ST25
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 80 naalden met applicatoren incl. 120 huidkleurige afdekpleisters.

1 VE € 28,95 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 VE € 27,50 excl. 19% BTW.*

ST225
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 naalden met applicatoren incl. huidkleurige afdekpleisters.

1 VE € 72,37 excl. 19% BTW.*
vanaf 4 VE € 68,75 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR VERBLIJFSNAALDEN

IG
THE OR

4

5

ASP® Perma Titan (small) 8 st.

ASP® Titan oorverblijfsnaald

ASP® Perma Titan (regular) 8 st.

€ 92,00

€ 92,00

6

3

INAL

ST6/ST26/ST226

ASP® reservepleisters

4

€ 11,30

ASP® Perma Titan (regular) 8 st.

ST27

Oorverblijfsnaald van titanium met kunststof applica-

Perma-oorverblijfsnaald van titanium. Standaardmaat. Zo-

tor. Voor allergiepreventie bij zeer gevoelige patiënten.

als de gebruikelijke ASP-naalden te implanteren. Ontwik-

Steriel verpakt. Eén naald per blister. 8 naalden per

keld voor langdurig verblijf van meer dan 30 dagen in het

strip.

oor. 1 verpakkingseenheid bevat 8 naalden.

ST6

€ 92,00 excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 8 naalden met applicatoren incl. 12 huidkleurige afdekpleisters.

5

ASP® Perma Titan (small) 8 st.

ST28

Perma-oorverblijfsnaald van titanium. Kleine uitvoering

1 VE € 13,10 excl. 19% BTW.*

SMALL. Zoals de gebruikelijke ASP-naalden te implanteren. Ontwikkeld voor langdurig verblijf van meer dan 30

ST26

dagen in het oor. 1 verpakkingseenheid bevat 8 naalden.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 80 naalden met applicatoren incl. 120 huidkleurige afdekpleisters.

1 VE € 89,00 excl. 19% BTW.*

€ 92,00 excl. 19% BTW.*

6

ASP® reservepleisters 			

ST23

ST226

600 originele afdekpleisters voor ASP-oorverblijfsnaalden.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 naalden met appli-

Diameter van 9 mm. Huidkleurig. 1 verpakkingseenheid

catoren incl. huidkleurige afdekpleisters.

bevat 600 pleisters.

1 VE € 222,00 excl. 19% BTW.*

€ 11,30 excl. 19% BTW.*

vanaf 4 VE € 209,00 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR VERBLIJFSNAALDEN

1

New Pyonex verblijfsnaalden op pleister

vanaf € 15,55

SE1 Naaldlengte in mm (excl. greep)

0,3

Ø in mm

0,6

0,9

1,2

1,5

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

VERGU

2

Pincet van edelstaal

€ 4,69

3

1

Seirin®

New Pyonex verblijfsnaalden op pleister

SE1

Bijzonder hygiënisch en eenvoudig aan te brengen verblijfs-

NonDolens®

Vergulde ring-verblijfsnaald op pleister,
dubbelzijdig

			

ND24

Vergulde ring-verblijfsnaald, dubbelzijdig in hypoallerge-

ters. Stimuleren mogelijk door met vingers op de verhoging

ne pleister verwerkt. In de standaardmaat 0,22 x 1,5 mm

in het midden van de pleister te drukken.

(diameter x lengte). Dit type naald wordt in het Japans

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Om de

'empishin' genoemd. De verblijfsnaald kan door de pleister

prijs per 10 VE te berekenen, worden de gekozen maten

niet losraken. De huidkleurige pleister heeft een uitstekende

van het product bij elkaar opgeteld.

kleefkracht. EOG-gesteriliseerd. 10 plastic blokken x 10
naalden.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden.

vanaf 10 VE € 15,55

1 VE € 5,32

excl. 19% BTW.*
NonDolens®

Pincet van edelstaal

vanaf 10 VE € 4,99

XP12

Pincet voor vakkundig en hygiënisch aanbrengen van o.a.
ring-verblijfsnaalden, intradermaalnaalden of oorzaden
op pleister. Roestvrij edelstaal. Lengte: 10,5 cm.

€ 4,69 excl. 19% BTW.*
30

3

Vergulde ring-verblijfsnaald op pleister,
dubbelzijdig vanaf € 4,99

naald. Verblijfsnaalden zijn afzonderlijk verpakt in blis-

1 VE € 16,77

2

LD

excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR VERBLIJFSNAALDEN

L
B E S TS E

Ring-verblijfsnaald op pleister,
dubbelzijdig vanaf € 2,58

5

4

4

LER

Ring-verblijfsnaald op pleister,
enkelzijdig vanaf € 2,34

5

Cloud & Dragon

Ring-verblijfsnaald op pleister,
enkelzijdig

Cloud & Dragon

Ring-verblijfsnaald op pleister,

CD11

dubbelzijdig

CD22

Ring-verblijfsnaald op hypo-allergene pleister. Standaard-

Ring-verblijfsnaald, aan beide zijden in hypo-allergene

maat: 0,22 x 1,5 mm (diameter x lengte). Dit type naald

pleister verwerkt. Naald kan door de inbedding in de

wordt in het Japans 'empishin' genoemd. Naalden van

pleister niet vallen. Standaardmaat 0,22 x 1,5 mm (diame-

staal zonder coating. Huidkleurige pleister heeft een uitste-

ter x lengte). Dit type naald wordt in het Japans 'empishin'

kende kleefkracht. EO-gas gesteriliseerd. 10 plastic blok-

genoemd. Huidkleurige pleister heeft een uitstekende kleef-

ken x 10 naalden.

kracht. Naalden van staal zonder coating. EO-gas gesteri-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

liseerd. 10 plastic blokken x 10 naalden.

bestelaantal 5 VE. Prijzen per VE.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 naalden. Minimum

vanaf 5 VE € 2,47
vanaf 10 VE € 2,34
excl. 19% BTW.*

bestelaantal 5 VE. Prijzen per VE.

vanaf 5 VE € 2,72
vanaf 10 VE € 2,58
excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR PRUIMENBLOESEMHAMERTJE

1

2

1

Pruimenbloesemhamertje

7-Sterren set met 12 wisselkoppen

NonDolens®

Pruimenbloesemhamertje

ND15

2

€ 5,70

NonDolens®

7-Sterren set met 12 wisselkoppen

ND16

Pruimenbloesemhamertje voor eenmalig gebruik met zo-

Pruimenbloesemhamertje van kunststof met 12 wisselkop-

genaamde 7-sterren-naald. Steriel verpakt. Kop en hand-

pen. Per stuk steriel verpakt. De wisselkoppen hebben een

greep van kunststof. Geen verwisselbare kop. Lengte: 19 cm.

schroefdraad en kunnen worden afgeschroefd.

1 pruimenbloesemhamertje € 1,49

€ 5,70 excl. 19% BTW.*

vanaf 10 pruimenbloesemhamertjes € 1,29
excl. 19% BTW.*
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vanaf € 1,29

ACUPUNCTUUR BENODIGDHEDEN

3

L

4

TE P
AAGS

Naaldencontainer, 0,4 liter

vanaf € 2,39

RIJS

Naaldencontainer, 0,8 liter

€ 0,99

5

6

3

acuBox®

Velours polskussen

€ 2,57

€ 6,50

opengaan na sluiting. Blijft dicht bij vallen tot 1,5 meter

Naaldencontainer, 0,4 liter

DS95-0,4

hoogte. Perforatie door naalden niet mogelijk. Minimum
bestelaantal 5 containers.

Bijzonder handzame afvalcontainer voor naalden met een
inhoud van 0,4 liter. Geschikt voor mobiel gebruik. Met

vanaf 5 containers € 0,99

speciaal hulpstuk voor het verwijderen van injectienaal-

per container excl. 19% BTW.*

den. Twee deksels voor verschillende afmetingen van de
opening. Veiligheid: container kan niet per ongeluk open-

5

gaan na stevig aandrukken van de sluiting. Blijft dicht bij
vallen tot 1,5 meter hoogte. Perforatie door naalden niet

acuBox®

Naaldencontainer, 3,5 liter

DS95-3,5

Gelijke kenmerken als DS95-0,8. Inhoud: 3,5 liters. Mini-

mogelijk.

mum bestelaantal 5 containers.

1 container € 2,51 excl. 19% BTW.*

vanaf 5 containers € 2,57

vanaf 10 containers € 2,39 excl. 19% BTW.*

4

Naaldencontainer, 3,5 liter

acuBox®

Naaldencontainer, 0,8 liter

DS95-0,8

Afvalcontainer voor naalden met een inhoud van 0,8 liter.
Met speciaal hulpstuk voor het verwijderen van injectienaalden. Twee deksels voor verschillende afmetingen van
de opening. Veiligheid: container kan niet per ongeluk

per container excl. 19% BTW.*

6

Velours polskussen

XP8

Traditioneel polskussen voor polsdiagnostiek. Met rood
velours bekleed. Lengte: 27 cm, breedte: 15 cm, hoogte:
8 cm.

€ 6,50 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.

33

ACUPUNCTUUR BENODIGDHEDEN

2
1

Handnaaldapplicator met veer

1

Buisjes

Extra brede plaatsingsbuisjes

Handnaaldapplicator met veer

DS69

digd in Japan. Type A: achthoekig, dikke uitvoering. Type
B: achthoekig, smalle uitvoering. Type C: ronde, smalle
uitvoering. Alle 3 uitvoeringen zijn in alle 3 lengtes ver-

veer en diepte-instelling. Vervaardigd in Zuid-Korea. Pas-

krijgbaar.

send voor handnaalden van 7 tot 8 mm lengte (geschikt

Naaldlengte 30 mm > buisje 45 mm

voor DB14 en SL14). Lengte van de applicator: 9 cm.

Naaldlengte 40 mm > buisje 54 mm
Naaldlengte 50 mm > buisje 63 mm

€ 6,60 excl. 19% BTW.*
Handnaaldapplicator		

1 buisje € 3,75 excl. 19% BTW.*

DS53

vanaf 10 buisjes € 2,95 excl. 19% BTW.*

Naaldapplicator van edelstaal voor handacupunctuur
zonder veer. Zwaartekrachtmodel met magnetische kolf.
Passend voor handnaalden van 7 tot 8 mm (geschikt voor
DB14 en SL14).
Lengte van de applicator: afhankelijk van de positie van
de kolf 9 tot 11 cm.

Buisjes

Extra brede plaatsingsbuisjes

DS390

Extra brede plaatsingsbuisjes van edelstaal voor naalden
met kunststof greep of Chinese greep met ring. Uitgevoerd
in 5 lengtes. De naald zou 2 tot 3 mm langer moeten zijn dan
Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 46 mm, 70 mm, 80

ND390

Metalen plaatsingsbuisjes in 3 uitvoeringen en lengtes.
Past alleen op naalden met een Japanse greep. Vervaar-
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4

het buisje. Diameter van de buisjes: 2,8 mm (binnenzijde).

€ 6,90 excl. 19% BTW.*

3

vanaf € 2,49

vanaf € 2,95

Naaldapplicator van edelstaal voor handacupunctuur met

2

€ 6,90

€ 6,60

4
3

Handnaaldapplicator

mm, 95 mm, 105 mm.

1 buisje € 2,79 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 buisjes € 2,49 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR BENODIGDHEDEN

5

Metalen doosje voor naalden, 7,5 cm

€ 11,95

6

Metalen doosje voor naalden, 10,5 cm

8

7

Naaldhouder met reversklem

Metalen doosje voor naalden, 7,5 cm

DS94-S

Bewaarbak voor naalden

8

Naaldklem (Harinobashi)

DS98

Japanse, stalen klem met zachte leerdoek voor het reinigen

den. Vervaardigd in Japan. Deksel schuift over de doos

en recht maken van naalden voor meervoudig gebruik.

heen. Voor de bescherming van naaldpunten kan bijv. een

Twee lederen oppervlakken van 3,5 x 3,7 cm.

stukje katoen in de doos gestopt worden. Lengte: 7,5 cm,

€ 9,23 excl. 19% BTW.*

9

€ 11,95 excl. 19% BTW.*
Metalen doosje voor naalden, 10,5 cm

DS94-M

Gelijke kenmerken als DS94-S. Lengte: 10,5 cm, diameter

7

€ 8,90

Ellipsvormig doosje voor het opbergen van onsteriele naal-

diameter ovaal: 2,1 tot 2,5 cm.

6

€ 9,23

€ 9,90

9

5

Naaldklem

€ 14,28

Bewaarbak voor naalden

Bewaarbak van edelstaal voor snelle en veilige toegang
tot acupunctuurnaalden. Met ronde randen om beschadiging van de naalden te voorkomen. Lengte: 5 cm, breedte:

ovaal: 2,1 tot 2,5 cm.

12 cm, hoogte: 1,5 cm.

€ 14,28 excl. 19% BTW.*

€ 8,90 excl. 19% BTW.*

Naaldhouder met reversklem

ND70

DS96

Traditionele Japanse naaldhouder van edelstaal voor
onsteriele naalden. Om aan het borstzakje te klemmen.
Voor Japanse contact needling, touching technique, sanshin
technique. Lengte: 3 cm, breedte: 3 cm.

€ 9,90 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR BENODIGDHEDEN

1

&

2

Bloedlancetten

4
3

1

Applicator

Made in Korea

DS116-23G

3

Made in Korea

Applicator voor bloedlancetten

€ 10,50

DS20

Lichtblauwe lancetten met plastic coating in de standaard-

Applicator van kunststof met veer voor gangbare bloed-

maat 23G. Met draaidop. Geschikt voor alle gebruikelijke

lancetten. Standaardmodel. Voor een snelle, pijnloze ap-

apparaten. Prikdiepte: 2,5 mm. Diameter: 0,6 mm.

plicatie. Toepassing: 1. Punt van de applicator opendraai-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 lancetten.

en. De veer wordt daarbij aangespannen. 2. Beschermkap
van de lancet afnemen en lancet in de applicator plaatsen.

1 VE € 6,98 excl. 19% BTW.*

3. Applicator dichtdraaien. 4. Applicator aanbrengen en

vanaf 5 VE € 6,68 excl. 19% BTW.*
Made in Korea

Bloedlancetten

op de knop drukken.

maat 28G. Met draaidop. Geschikt voor alle gebruikelijke
apparaten. Prikdiepte: 2,5 mm. Diameter: 0,35 mm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 lancetten.

1 VE € 6,98 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 6,68 excl. 19% BTW.*

€ 7,98 excl. 19% BTW.*

DS116-28G

Lichtblauwe lancetten met plastic coating in de standaard-
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Applicator van edelstaal

€ 7,98

Bloedlancetten

2

vanaf € 6,68

4

Made in Korea

Applicator van edelstaal
voor bloedlancetten

DS21

Applicator van edelstaal met veer voor gangbare bloedlancetten. Voor een snelle, pijnloze applicatie. Werkt zoals
DS20.

€ 10,50 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR PUNTZOEKEN

5

Gebogen puntzoeker

€ 3,50

6

7

Puntzoeker, twee gebogen uiteindes

NonDolens®

Puntzoeker, recht en gebogen

DS61

onder een hoek van 90° te werken, zonder de hand te
draaien. Ideaal voor het zoeken van oorpunten. Roestvrij

Klassieke puntzoeker met ronde punt, Gebogen uitvoering.

edelstaal. Lengte: 17 cm, diameter van de punten: 1,5 en

Perfect voor ooracupunctuur. Handgreep met reliëf voor

1,9 mm.

een goede grip. Geëloxeerd edelstaal. Lengte: 15 cm, dia-

1 puntzoeker € 3,91 excl. 19% BTW.*

meter van de punt: 1,5 mm.

vanaf 10 puntzoekers € 3,71 excl. 19% BTW.*

€ 3,50 excl. 19% BTW.*

8

NonDolens®

DS62

Recht puntzoeker

Klassieke puntzoeker met ronde punt. Perfect voor acupunctuur op het lichaam. Handgreep met reliëf voor een
goede grip. Geëloxeerd edelstaal. Lengte: 15 cm, diameter van de punt: 1,5 mm.

NonDolens®

Puntzoeker, recht en gebogen

XP14

De kromming maakt het mogelijk onder een hoek van 90° te
werken, zonder de hand te draaien. Ideaal voor het zoeken
van punten in het oor en de rest van het lichaam. Roestvrij
edelstaal. Lengte: 17 cm, diameter van de punten: 1,5
en 1,9 mm, waarbij de punt aan het kromme uiteinde de

€ 3,50 excl. 19% BTW.*

7

vanaf € 3,71

Handgreep met reliëf. De kromming maakt het mogelijk

Gebogen puntzoeker

6

€ 3,50

vanaf € 3,71

8

5

Rechte puntzoeker

kleinste diameter heeft.

1 puntzoeker € 3,91 excl. 19% BTW.*

NonDolens®

Puntzoeker, twee gebogen uiteindes

XP13

vanaf 10 puntzoekers € 3,71 excl. 19% BTW.*

Puntzoeker met twee gebogen uiteindes en ronde punten.

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR PUNTZOEKEN

2

1

Cun lengtemaat

Geveerde druktaster

NonDolens®

Cun lengtemaat

Puntzoeker en therapiepen, type 2

ND89

en druk van de veren: 100 g: groen, 150 g: geel, 200 g:
wit 250 g: paars, 300 g: rood.

€ 12,00 excl. 19% BTW.*

vervaardiging uit hout en messing. De stroefheid van het
scharnier kan naar believen ingesteld worden. Geproduceerd in Duitsland. Lengte: 17,5 cm.

4

DS64

Met twee punten: kegelvormig en met een balletje. Greep

DS51

is in het midden draaibaar. Geproduceerd in Korea. Lengte: 9 cm, diameter: 8 mm.

Eenzijdig gebogen glazen staaf met stompe uiteindes.

€ 7,90 excl. 19% BTW.*

Geschikt voor verschillende doeleinden: waaronder punten zoeken, acupressuur, oor- en meridiaanmassage of het
zacht verwijderen van glazen bij cupping. Kwaliteitspro-

5

Puntzoeker en therapiepen, type 2

NN64

duct uit Duitsland. Lengte: 14 cm, diameter: 7 mm.

Stalen druktaster voor de handacupunctuur met een kegel-

€ 2,15 excl. 19% BTW.*

vormige en ruitvormige punt. De 2 cm lange greep in het

Geveerde druktaster (Tsumo-Shin)

midden is draaibaar. Lengte: 9,5 cm, diameter: 8 mm.

XP15

Druktaster met 5 verwisselbare veren met verschillende
sterktes. Uiteinde met magnetische, 2.000 Gauss bol. Wis-
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Puntzoeker en therapiepen, type 1

Klassieke stalen sonde voor handacupunctuur en massage.

€ 8,50 excl. 19% BTW.*
Glazen staaf

€ 7,90

teriaal: edelstaal, licht metaal. Totale lengte: 13 cm. Kleur

0,5, 1,5 of 2. Soepel mechaniek door de hoogwaardige

3

€ 7,90

selen van de veer door losschroeven van het uiteinde. Ma-

Voor het meten van een cun en het vermenigvuldigen met

2

Puntzoeker en therapiepen, type 1

€ 12,00

5

1

€ 2,15

€ 8,50

4

3

Glazen staaf

€ 7,90 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR PUNTZOEKEN

6

Druktaster

7

€ 19,95

Druktaster, met zachte veer

9
8

6

Krachtig geveerde druktaster

Sedatelec

8

€ 7,95

Krachtig geveerde druktaster

DS63

Stalen druktaster met veer met 200 tot meer dan 400 g

Druktaster voor het zoeken van punten door middel van

druk, al naar gelang de kracht op de top. Totale lengte:

pijn-prikkel. Bij lichte tot 2/3 ingedrukte veer ontstaat een

11 cm.

constante veerdruk van 130 g (zwarte doppen), 250 g

€ 7,95 excl. 19% BTW.*

(blauwe doppen), 400 g (oranje doppen) of 650 g (beige
doppen). Lengte:15 cm, handgreep diameter: 0,8 cm.
ST60 - 130 / 250 / 400 / 650

Druktaster met veer

XP63

en 400 g drukspanning tonen. Lengte: 12,8 cm.

per stuk € 19,95 excl. 19% BTW.*
Druktaster, met zachte veer

9

Koperen druktaster met veer. Markeringen die 200, 300

(130 g / 250 g / 400 g / 650 g drukspanning)

7

Druktaster met veer

€ 7,95

ST60

Druktaster

€ 14,15

€ 7,95 excl. 19% BTW.*

ND350

Stalen druktaster met veer uit Japan. Door middel van een
draaiwieltje aan het eind van de handgreep kan de speelruimte voor de veer vloeiend tot een centimeter verlengd
worden, waarmee de druk vermindert. Opties: lange veer
50 tot 300 g, korte veer 100 tot 350 g. Totale lengte:
12,5 cm.

€ 14,15 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR PUNTZOEKEN

B

N KWA
EWEZE

LITEIT

2
1

Puntzoeker, type PS3

3

Puntzoeker neuraaltherapie, type 1070

1

Silberbauer

Puntzoeker neuraaltherapie, type 1070

SB71

3

SVESA

Puntzoeker neuraaltherapie, type 1070

SV70

Elektrische puntzoeker met optische en akoestische aan-

Veelgeprezen puntzoeker op batterijen en met optische

duiding. Functionaliteit: De puntzoeker maakt gebruik van

aanduiding voor het vinden van acupunctuurpunten en

de elektrische eigenschappen van het acupunctuurpunt

stoorvelden. Geschikt voor neuraaltherapie en auriculothe-

en meet de huidgeleiding. Geschikt voor acupunctuur,

rapie. CE-gecertificeerd. 1 jaar garantie. Inhoud: puntzoe-

neuraaltherapie, ooracupunctuur, head-zones, schedel-

ker SVESA 1070 (Lengte: 17 cm, diameter: x 1,5 cm, ge-

acupunctuur en veterinaire acupunctuur. Werkt op batte-

wicht incl. batterij: 55 g), sonde, kunststof etui, 2 batterijen

rijen. Werkt betrouwbaar en zonder herhaalde ijking. CE-

(alkaline N 1,5 V), gebruiksaanwijzing.

gecertificeerd. 3 jaar garantie. Inhoud: 1 puntzoeker PS3

€ 119,00 excl. 19% BTW.*

60g), sonde met veer (verguld), onbuigzame sonde (messing), geluiddempende ring, lithium batterij 3V, kunststof
bewaardoosje, gebruiksaanwijzing.

Silberbauer

Sonde voor dieren, type PS3

4

SVESA

Puntzoeker neuraaltherapie, type 1070

SV72

In de diergeneeskunde bewezen puntzoeker voor de

€ 149,00 excl. 19% BTW.*

neuraaltherapie. Met optische aanduiding. Meting van de
huidweerstand. 1 jaar garantie. CE-gecertificeerd. Inhoud:

SB71E2

puntzoeker SVESA 1025 (lengte: 21 cm, diameter: 3 cm),
sonde (diameter: 2 mm), reservesonde Ø voor grote dieren

Sonde van messing voor dierenartsen, geschikt voor ge-

(diameter: 4 mm), kunststof etui, 2 C baby batterijen (1,5 V),

bruik met de puntzoeker PS3 van Silberbauer (SB71). De

gebruiksaanwijzing.

PS3 met deze sonde is alleen geschikt voor het gebruik op

€ 120,00 excl. 19% BTW.

de oren van dieren. Diameter van de sonde: 4 mm.

€ 16,80 excl. 19% BTW.*
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€ 120,00

€ 119,00

(Lengte: 14 cm, diameter: 1,5 cm, gewicht incl. batterijen:

2

€ 16,80

€ 149,00

4

Puntzoeker, type PS3

Sonde voor dieren, type PS3

ACUPUNCTUUR PUNTZOEKEN

5

Differentieel-puntzoeker

+STIMU

6

5

Made in Germany

Differentieel-puntzoeker

€ 270,00

L ATIE

Differentieel-puntzoeker + stimulatie

PD75

6

€ 349,00

Made in Germany

Differentieel-puntzoeker + stimulatie

PD76

Nauwkeurig vinden en beoordelen van acupunctuurpun-

Nauwkeurig vinden en beoordelen van acupunctuurpunten

ten in het oor en lichaam. Automatische herkenning van

in het oor en lichaam. De punten kunnen direct elektrisch

gouden zilverpunten in het oor. De meting kan zowel au-

gestimuleerd worden. De stimulatieparameters kunnen vrij

tomatisch als manueel (met zelf in te stellen gevoeligheid)

of naar de frequenties van Nogier/Reiniger/Bahr gekozen

gedaan worden. De differentieel-puntzoeker werkt met

worden. Automatische herkenning van goud-en zilverpun-

een handsonde en handelektrode, zodat een nauwkeurige

ten in het oor. De meting kan zowel automatisch als ma-

meting, vooral in het oor, mogelijk is. Naast de optische

nueel (met zelf in te stellen gevoeligheid) gedaan worden.

aanduiding is er een akoestisch signaal met 8 volumes, dat

De differentieel-puntzoeker werkt met een handsonde en

ook geheel uitgeschakeld kan worden. Inhoud: Pointoselect

handelektrode, zodat een nauwkeurige meting, vooral in

digital regelaar met display, handsonde, handelektrode,

het oor, mogelijk is. Naast de optische aanduiding is er

batterij, verbindingskabel, riemclip, gebruiksaanwijzing.

een akoestisch signaal met 8 volumes, dat ook geheel uit-

€ 270,00 excl. 19% BTW.*

geschakeld kan worden.
Inhoud: Pointoselect digital regelaar met display, handsonde, handelektrode, batterij, verbindingskabel, riemclip,
gebruiksaanwijzing.

€ 349,00 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR ELEKTRO - ACUPUNCTUUR

1

Programmeerbare stimulator
met 6 kanalen, type ES-160

Handapparaat met 3 kanalen,
type ES-130 € 209,00

2

1

2

Ito

Programmeerbare stimulator met 6 kanalen,
type ES-160

IT306

Ito

Handapparaat met 3 kanalen,
type ES-130

IT303

Nieuwste model uit de Ito-serie voor electro-acupunctuur.

Beproefd handapparaat voor electroacupunctuur met ge-

6 kanalen. Werkt op batterijen. Stroomsterkte per kanaal

avanceerde technologie uit Japan. Op batterijen. Regelba-

in te stellen. 8 verschillende stimulatieprogramma's. Ook

re frequentie van 1 tot 500 Hz. CE-gecertificeerd. 2 jaar

geschikt voor Ryodoraku. Lengte: 24 cm, breedte: 18 cm,

garantie. Oude modelaanduiding van de fabrikant: IC-

hoogte: 4 cm, gewicht: 600 g. Technische details: Stroom-

1107. Lengte: 9,6 cm, breedte: 6,3 cm, hoogte: 2,7 cm,

verzorging 6V DC, stroomverbruik 160 mA, 6 afzonderlijk

gewicht incl. batterie 160 g. Inhoud: Elektroacupunctuur-

regelbare uitgangskanalen, frequentie regelbaar tussen 1

apparaat ES-130, 3 kabels in geel, wit en groen met kro-

en 500 Hz, blokvormige golf, pulsduur 50 tot 400 micro-

kodilklemmen, Engelse gebruiksaanwijzing, lederen etui,

seconden, 16 vrij programmeerbare instellingen. Werkt

batterij niet inbegrepen. Technische details: blokvormige

met 4 standaard 1,5V LR14 batterijen. Inhoud: electro-

golf, pulsduur 100 microseconden, werkt met standaard

acupunctuurapparaat ES-160 met 3 LCD displays, 6 elek-

9V blokbatterij.

trodenkabels met verschillende kleuren, 12 bijbehorende
clips (6 x rood, 6 x zwart), 1 sonde voor puntzoeken en
stimulatie, Engelse gebruiksaanwijzing, batterij niet inbegrepen.

€ 629,00 excl. 19% BTW.*
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€ 629,00

€ 209,00 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR ELEKTRO - ACUPUNCTUUR

3

4

3

JiaJian

Standaard elektrostimulator

Standaard elektrostimulator

AGISTIM DUO

WJ306

€ 115,00

€ 1.360,00

4

Sedatelec

AGISTIM DUO

ST304

Basismodel voor elektrostimulatie met naalden of elektro-

Premium elektrostimulatieapparaat voor elektro-acupunctuur,

den. 12 aansluitingen op 6 kanalen, per paar regelbaar.

auriculo- en pijntherapie. 4 kanalen, 8 per paar regelbare

Stroomsterkte tot 70 mA. Impulsduur 0,175 ms. Frequentie-

aansluitingen. Stroomsterkte: 0,12 mA, impulsduur: 0,4

bereik: 1-1000 (regelbaar in stappen van 0,1 Hz). 3 emis-

ms, frequentiebereik: 1- 1.9 Hz (in stappen van 0,1 Hz

sietypen. Timer tot 60 min. Werkt op het stroomnet of op

regelbaar), 10-99 Hz (in stappen van 1 Hz) of Nogier-

batterijen. Inhoud: elektrostimulator, 6 tweelingkabels met

frequenties A tot G. 4 emissietypen. Wordt geleverd in

naalden, 3 tweelingkabels met elektroden, 6 zelfklevende

schokbestendige koffer: 4 tweelingkabels met naalden, 2

elektroden, adapter.

tweelingkabels met elektroden, 4 elektroden, testmodule

€ 115,00 excl. 19% BTW.*

voor controle van het apparaat, adapter, gebruiksaanwijzing.

€ 1.360,00 excl. 19% BTW.*

Vervangkabels en vervangklemmen kunt u vinden in onze elektro-acupunctuur rubriek op www.docsave.nl

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR LASER

1

Half laser rood licht, type 1072

€ 199,00

2

3

1

CEPES-Laser

Half laser blauw licht, type 1075

€ 449,00

SVESA

Half laser rood licht, type 1072

4

Vervangampullen voor de CEPES-Laser

king van de sensorring. Zeer lange levensduur, omdat de
sensorring en elektronica niet verslijten. CE-gecertificeerd.

Handzame acupunctuurlaser voor de bestraling van pun-

Inclusief 2 x 1,5 V Mignon batterijen. Het dragen van een

ten en oppervlakken. Eenvoudige bediening door middel

beschermbril is volgens de fabrikant niet nodig. Lengte:

van een sensorring. Ideaal voor gebruikers die een klein

20,5 cm, diameter: 1,5 cm, Gewicht incl. batterijen: 100 g.

formaat, licht gewicht en lange levensduur belangrijk vin-

€ 236,00 excl. 19% BTW.*

den. Behuizing van verchroomd messing. Zichtbaar rood
gecertificeerd. Uitgangsvermogen: 15 mW. Frequentie: 10

3

AM153

CEPES-Laser

tie: 5 graden. Levensduur batterij: 100 uur bij continu ge-

CEPES-Laser naar Dr. Ludwig. Combinatie van softlaser
met rood licht (650 nm, 1 mW) en een pulserend magneet-

diameter: 1,6 cm, Gewicht incl. batterijen: 100 g. Inhoud:

veld (7,8 Hz). Het opzetstuk kan een glasampul voor de

1 laser incl. batterijen

zogenaamde substraat-samenvloeiing opnemen.

€ 199,00 excl. 19% BTW.*
SVESA

Half laser blauw licht, type 1075

€ 449,00 excl. 19% BTW.*

SV151

Zeer handzame en eenvoudig te bedienen half laser blauw
voor acupunctuur- en pijnbehandeling. Zichtbaar blauw
licht met een golflengte van 470 nm. Impulswerking met
vermogen van 10 mW en impulslengte van 1 ms (frequen-

44

AMS

Hz (impulsbestraling). Golflengte: 630 nm. Straaldivergenbruik. Batterij: 2 x 1,5 V Mignon (type AA). Lengte: 20 cm,

2

€ 12,60

tie van 10 Hz). De laser wordt geactiveerd door aanra-

SV150

licht (630nm) in pulsen met 15mW uitgangsvermogen. CE-

€ 236,00

4

Vervangampullen voor de
CEPES-Laser 		
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 50 stuks.

€ 12,60 excl. 19% BTW.*

AM152-E1

ACUPUNCTUUR MANAKA

5

7

5

Manaka-hamertje van kersenhout

Ionenpompkoord naar Kawai

Manaka-hamertje van kersenhout

€ 9,75

Ionenpompkoord naar Manaka

8

Shumoshin met veren

€ 14,38

€ 9,73

DH1

7

€ 38,00

Ionenpompkoord naar Kawai

DS14

Hamertje met pen van kersenhout voor de behandelmetho-

Ionenpompkoord voor de behandelmethode naar Kawai.

de naar Manaka. Handgemaakt in Duitsland. In de kop

3 krokodilklemmen zijn door een koperdraad verbonden,

van de hamer is aan één kant met een verzachtend lederen

die in het midden een diode heeft. Rood en wit zijn sa-

plaatje afgewerkt. Lengte van de steel: 13 cm, diameter

men aan één kant aangesloten. Stroom kan maar in één

van de kop: 3,4 cm, lengte van de pen: 11 cm, gewicht:

richting door de kabel lopen. Kabellengte: 2 meter.

38 g.

€ 9,73 excl. 19% BTW.*

€ 9,75 excl. 19% BTW.*

6

6

Ionenpompkoord naar Manaka

DS13

8

Shumoshin met veren

XP18

Shumoshin met veren en 16 punten voor non-invasieve sti-

Ionenpompkoord voor de behandelmethode naar Mana-

mulatie. Verguld. Sluiting met schroefdop. Lengte: 7,5 cm,

ka. Twee krokodilklemmen zijn door een koperdraad ver-

diameter: 1,2 cm.

bonden, die in het midden een diode heeft. Stroom kan
in het Manaka-koord maar in één richting door de kabel

€ 38,00 excl. 19% BTW.*

lopen. Kabellengte: 2 meter. De set bevat twee koorden.

€ 14,38 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR SHÔNISHIN

2

1

Bachibari

3

1

2

Sankaku

Grote Yukou met veer

€ 24,00

Houki

4

Yoneyama

7

Matsuba

Bachibari

ND304

€ 7,60

4

Yoneyama

€ 11,55

ND302

Bachibari Shônishin-instrument van edelstaal. Vervaardigd

Yoneyama Shônishin-instrument van koper. Vervaardigd in

in Japan. Lengte: 4 cm.

Japan. Lengte: 3,8 cm.

€ 6,95 excl. 19% BTW.*

€ 11,10 excl. 19% BTW.*

Yukou met veer

ND310

5

Sankaku

ND305

Yukou Shônishin-instrument van edelstaal. Punt met veer

Sankaku Shônishin-instrument van edelstaal. Vervaardigd

met ongeveer 40 g druk. Lengte: 6 cm, diameter: 0,7 cm.

in Japan. Lengte: 5 cm.

€ 6,95 excl. 19% BTW.*

€ 9,10 excl. 19% BTW.*
Grote Yukou met veer

MD54

6

€ 7,60 excl. 19% BTW.*

handgreep verlegd worden en daarmee de druk reduceachter 7 mm, gewicht: 20 g.

€ 24,00 excl. 19% BTW.*

ND309

vaardigd in Japan. Lengte: 7 cm.

g tot 90 g druk. De veer kan door het losdraaien van de
ren. Totale lengte: 10 cm, diameter greep: voor 8 mm,

Houki

Houki (bezem) Shônishin-instrument van edelstaal. Ver-

Yukou van edelstaal, punt met veer. Verstelbaar op ca. 60

7

Matsuba

ND307

Matsuba Shônishin-instrument van edelstaal. Vervaardigd
in Japan. Lengte: 3 cm, breedte: 2 cm.

€ 11,55 excl. 19% BTW.*
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€ 11,10

€ 6,95

Vervaardigd in Japan.

3

€ 9,10

€ 6,95

6
5

Yukou

ACUPUNCTUUR SHÔNISHIN

8

Kakibari

€ 9,15

9

Zanshin Bachi

11 Choutou
10

Chokishin

€ 11,34

€ 6,95

€ 11,28

PRODUCTVIDEO
12
1 Herabari

13 Zanshin van zilver

€ 5,50

14 Zanshin van koper

8

9

10

11

ND301

Kakibari

€ 109,00

€ 56,00

12 Herabari

ND303

Kakibari (hark) Shônishin-instrument van edelstaal. Ver-

Herabari Shônishin-instrument van edelstaal. Vervaardigd

vaardigd in Japan. Lengte: 4 cm.

in Japan. Lengte: 4 cm.

€ 9,15 excl. 19% BTW.*

€ 5,50 excl. 19% BTW.*

MD55

Zanshin Bachi

13 Zanshin van zilver

MD52

Zanshin in Bachi-vorm van koper. Met de hand vervaar-

'Trompet' van zilver, met de hand vervaardigd in Japan.

digd in Japan. Lengte: 5 cm.

Lengte: 10 cm, diameter van de wijde opening: 1,4 cm.

€ 11,34 excl. 19% BTW.*

€ 109,00 excl. 19% BTW.*

MD51

Chokishin

14 Zanshin van koper

ND311

Chokishin-instrument van edelstaal. Randen zijn licht gesle-

'Trompet' van koper, met de hand vervaardigd in Japan.

pen, 4 inkepingen. Lengte: 8 cm, breedte: 3 cm.

Lengte: 10 cm, diameter van de wijde opening: 1,4 cm.

€ 11,28 excl. 19% BTW.*

€ 56,00 excl. 19% BTW.*

Choutou				

ND306

Choutou Shônishin-instrument van edelstaal. Vervaardigd
in Japan. Lengte: 5,3 cm.

€ 6,95 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR SHÔNISHIN

1

3

1

Enshin van massief zilver

Inrishin, maat L, M, S

€ 260,00

2

vanaf € 6,84

Maeda®

Enshin van massief zilver

4

MD64

3

Inrishin
Japan.

Maat S

7,5 cm, boldiameter: 1,3 cm.

Lengte: 5 cm, boldiameter: 0,6 cm.

Enshin

Maat M

MD60

€ 8,38 excl. 19% BTW.*
Maat L

Japan.

€ 11,40 excl. 19% BTW.*

Lengte: 5 cm, boldiameter: 0,6 cm.

4

€ 6,30 excl. 19% BTW.*

MD61

Lengte: 7,5 cm, boldiameter: 1,3 cm.

€ 11,30 excl. 19% BTW.*

Maeda®

Doosje voor Shônishin-instrumenten, type 2

DS92

Doosje van verchroomd messing met afsluitbaar compartiment, kussen en vak voor instrumenten. Geproduceerd

€ 8,30 excl. 19% BTW.*

Lengte: 9,5 cm, boldiameter: 1,6 cm.

MD308-L

Lengte: 9,5 cm, boldiameter: 1,6 cm.

Maat S

Maat L

MD308-M

Lengte: 7,5 cm, boldiameter: 1,3 cm.

Shônishin-instrumenten van edelstaal. Geproduceerd in

Maat M

ND308

€ 6,84 excl. 19% BTW.*

€ 260,00 excl. 19% BTW.*
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Doosje voor Shônishin-instrumenten,
type 2 € 32,30

zilver. Perfecte afwerking. Geproduceerd in Japan. Lengte:

Maeda®

vanaf € 6,30

Shônishin-instrumenten van edelstaal. Geproduceerd in

Met de hand vervaardigd Shônishin-instrument van massief

2

Enshin, maat L, M, S

MD62

in Japan. Lengte van het instrumentenvak: 8 cm. Lengte
van het kussen: 8,5 cm. Buitenafmetingen: Lengte: 9,5 cm,
breedte: 4 cm, hoogte: 2 cm.

€ 32,30 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR SHÔNISHIN

B E S TS E

6
5

Doosje voor Shônishin-instrumenten, type 1

7

5

Shônishin-set, type 1

Doosje voor Shônishin-instrumenten, type 3

8

7

Doosje voor Shônishin-instrumenten,

DS97

type 1

Shônishin-set, type 2

Kanaken

Shônishin-set, type 1

€ 109,00

ND300

Hoogwaardige 10-delige Shônishin-set in met leer beklede

Doosje van verchroomd messing met kussen voor het

doos. Inhoud: Bachibari, Choutou, Dermaroller, Houki (be-

druk- en schokbestendig bewaren van onsteriele naalden,

zem), Inri, Kakibari (hark), Matsuba, Sankaku, Teishin met

Teishins en andere Shônishin-instrumenten. Geproduceerd

veer (druktaster met verstelbare veersterkte), Yukou. Alle

in Japan. Geschikt voor voorwerpen tot ca. 8,5 cm leng-

instrumenten van edelstaal.

te. Afmetingen buitenkant: lengte: 9,5 cm, breedte: 4 cm,

€ 122,00 excl. 19% BTW.*

hoogte: 1,3 cm.

8

€ 26,50 excl. 19% BTW.*

6

€ 34,90

€ 26,50

€ 122,00

Maeda®

LLER

Maeda®

Doosje voor Shônishin-instrumenten,
type 3

Maeda®

Shônishin-set, type 2

MD50

Hoogwaardige 7-delige Shônishin-set in metalen doosje

MD38

van verchroomd messing. Inhoud: Houki (bezem), Matsuba, Kakibari (hark), Bachibari, Sankaku, Yukou, Choutou.

Doosje van verchroomd messing met kussen voor het

De Choutou is van koper, alle andere instrumenten van

druk- en schokbestendig bewaren van onsteriele naalden,

edelstaal. Afmetingen buitenkant: lengte: 12 cm, breedte:

Teishins en andere Shônishin-instrumenten. Geproduceerd

7 cm, hoogte: 2 cm.

in Japan. Geschikt voor voorwerpen tot ca. 10,5 cm leng-

€ 109,00 excl. 19% BTW.*

te. Afmetingen buitenkant: lengte: 11,8 cm, breedte: 6 cm,
hoogte: 1,7 cm.

€ 34,90 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR MODELLEN

2

1

Acupunctuurmodel man

€ 27,20

3

Acupunctuurmodel hoofd

Acupunctuurmodel oren

5
4

1

Acupunctuurmodel linkeroor

Acupunctuurmodel man

€ 4,99

Oren van silicone

€ 9,49

€ 12,90

DS110

3

Acupunctuurmodel oren

DS118

Model voor het gehele mannelijk lichaam van zacht kunst-

Model van de menselijke oren (links en rechts) van zacht

stof met acupunctuurpunten en meridiaanlijnen, inclusief

kunststof, schaal 1:1. Met acupunctuurpunten. Hoogte: 8

bijbehorend boekje met puntdefinities (Engels en Chinees).

cm, breedte: 4,5 cm.

Sokkel van gelakt hout. Hoogte: 51 cm, breedte: 12 cm,

€ 4,99 excl. 19% BTW.*

diepte: 16 cm.

4

€ 27,20 excl. 19% BTW.*

2

€ 9,90

Acupunctuurmodel linkeroor

DS119

DS120

Model voor het linkeroor van zacht kunststof met acu-

Hoofdmodel van zacht kunststof met acupunctuurpunten en

Inclusief boekje met puntdefinities. Hoogte (met sokkel): 23

meridiaanlijnen, inclusief bijbehorend boekje met puntdefi-

cm, breedte: 7 cm, diepte: 12 cm.

Acupunctuurmodel hoofd

punctuurpunten (Engels en Chinees) op een houten sokkel.

nities (Engels en Chinees). Sokkel van gelakt hout. Hoogte

€ 12,90 excl. 19% BTW.*

(met houten sokkel): 21 cm, breedte: 9 cm, diepte: 11 cm.

€ 9,90 excl. 19% BTW.*

5

Oren van silicone

ND118

Detailgetrouwe oren van silicone, schaal 1:1, voor prikoefeningen. Linker- en rechteroor (set).

1 set € 9,49 excl. 19% BTW.*
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ACUPUNCTUUR MODELLEN

6

Acupunctuurmodel paard

€ 29,90

7

8

Acupunctuurmodel hond

7

Acupunctuurmodel paard

€ 29,90

Acupunctuurmodel varken

€ 29,90

€ 29,90

9

6

Acupunctuurmodel kat

DS130

8

Acupunctuurmodel hond

DS132

Tweezijdig model van zacht kunststof met acupunctuur-

Tweezijdig model van zacht kunststof met acupunctuur-

punten, inclusief bijbehorend boekje met puntdefinities

punten, inclusief bijbehorend boekje met puntdefinities

(Engels). Rechterhelft toont acupunctuurpunten, linkerhelft

(Engels). Rechterhelft toont acupunctuurpunten, linkerhelft

toont spieren en interne organen. Sokkel van gelakt hout.

toont spieren en interne organen. Sokkel van gelakt hout.

Hoogte (met sokkel): 24 cm, breedte: 25 cm, diepte: 7 cm,

Hoogte (met sokkel): 29 cm, breedte: 31 cm, diepte: 10

stokmaat: ca. 15 cm.

cm, stokmaat: ca. 18 cm.

€ 29,90 excl. 19% BTW.*

€ 29,90 excl. 19% BTW.*

Acupunctuurmodel kat

DS131

9

Acupunctuurmodel varken

DS133

Tweezijdig model van zacht kunststof met acupunctuur-

Tweezijdig model van zacht kunststof. Rechterhelft toont

punten, inclusief bijbehorend boekje met puntdefinities

acupunctuurpunten, linkerhelft toont spieren en interne or-

(Engels). Rechterhelft toont acupunctuurpunten, linkerhelft

ganen. Sokkel van gelakt hout. Hoogte (met sokkel): 13

toont spieren en interne organen. Sokkel van gelakt hout.

cm, breedte: 23 cm, diepte: 8 cm.

Hoogte (met sokkel): 18 cm, breedte: 28 cm, diepte: 7 cm.

€ 29,90 excl. 19% BTW.*

€ 29,90 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPUNCTUUR POSTERS

2
1

Leerposter lichaamsacupunctuur nr 3

4

Leerposter fysiotherapie triggerpoints

1

Ruediger-Anatomie

Leerposter lichaamsacupunctuur nr. 3

Leerposter acupressuur

3

€ 14,95

€ 14,95

5

LT1-EN

een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem. Getoond
worden: meridianen en punten op het lichaam, lichaams-

Leerposter meridianen en Dorn-therapie

€ 14,95

€ 13,90 excl. 19% BTW.*

4

Ruediger-Anatomie

LT13

punten ventraal en dorsaal, hoofd- en secundaire punten in

Leerposter fysiotherapie triggerpoints

tabel, hoofd, oog, hand en voet gedetailleerd, meridiaan-

Kleurrijke afbeelding van het lichaam in de Duitse en Engelse taal op een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem. Hoogte: 100 cm, breedte: 70 cm.

€ 14,95 excl. 19% BTW.*
Ruediger-Anatomie

Leerposter acupressuur

€ 14,95 excl. 19% BTW.*

LT8-EN

Kleurrijke afbeelding van het lichaam in de Engelse taal op
een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem. Getoond
worden: acupressuurzones. Hoogte: 100 cm, breedte: 70 cm.

Leerposter iriscopie

5

Leerposter meridianen en Dorn-therapie

LT9

Kleurrijke afbeelding van het lichaam en de wervelkolom
in de Duitse taal op een gelamineerde poster. Inclusief
hangsysteem. Getoond worden: meridianen en Dorn-therapie, samenhang tussen wervels, organen en acupunctuur-

€ 14,95 excl. 19% BTW.*

LT17

Gelamineerde poster in de Duitse en Engelse taal. Inclusief

52

€ 13,90

nen binnen de iris. Hoogte: 70 cm, breedte: 50 cm.

klok. Hoogte: 100 cm, breedte: 70 cm.

3

Leerposter iriscopie

hangsysteem. Weergave van de irisconstitutietypes en orga-

Kleurrijke afbeelding van het lichaam in de Engelse taal op

2

€ 14,95

meridianen. Hoogte: 100 cm, breedte: 70 cm.

€ 14,95 excl. 19% BTW.*

ACUPUNCTUUR POSTERS

7

Leerposter handacupunctuur

6

9
6

Oorkaart volgens Dr. Nogier

Ruediger-Anatomie

Leerposter handacupunctuur

Leerposter voetacupunctuur

8

€ 13,90

€ 19,80

LT4

10
9

Franse en Chinese punten in het oor

Sedatelec

€ 13,90

€ 21,95

DS140

Kleurrijke afbeelding van de hand in de Duitse en Engelse

Kleurrijke afbeelding van het oor in de Duitse taal op een

taal op een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem.

gelamineerde poster. Volgens Dr. Paul F.M. Nogier. Ge-

Getoond worden: Chinese punten in de hand. Hoogte: 70

toond worden: zenuwstelsel en weergave van de wervel,

cm, breedte: 50 cm.

neurologische verklaring van auriculotherapie, enkele
hoofdpunten, zichtbare en verborgen lokaliseringen, verdeling van de gevoelige wortels, projectiegebied van de 7
frequenties. Hoogte: 60 cm, breedte: 40 cm.

Ruediger-Anatomie

Leerposter voetacupunctuur

LT5

Kleurrijke afbeelding van de voet in de Duitse en Engelse
taal op een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem.
Getoond worden: acupunctuurpunten in de voet. Hoogte:

€ 19,80 excl. 19% BTW.*

10

Elsevier

Franse en Chinese punten in het oor

LT11

Kleurrijke afbeelding van alle Franse en Chinese punten

70 cm, breedte: 50 cm.

van de ooracupunctuur in de Duitse taal. Op een gelami-

€ 13,90 excl. 19% BTW.*

8

Leerposter hoofdacupunctuur

Oorkaart volgens Dr. Nogier

€ 13,90 excl. 19% BTW.*

7

€ 13,90

neerde poster. Een ideale aanvulling op de Leidraad Ooracupunctuur van Dr. med. Manfred Angermaier. Hoogte:

Ruediger-Anatomie

Leerposter hoofdacupunctuur

LT6

Kleurrijke afbeelding van het hoofd in de Duitse en Engelse

59,4 cm, breedte: 42 cm.

€ 21,95 excl. 19% BTW.*

taal op een gelamineerde poster. Inclusief hangsysteem.
Getoond worden: punten in het hoofd, punten in het oog.
Hoogte: 100 cm, breedte: 70 cm.

€ 13,90 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MO XIB USTI E

MOXI
SIGAREN

JAPANSE MOXA

DIRECTE MOXA

NAALDMOXA

BUSTIE
INDIRECTE MOXA

WARMTEPLEISTERS

ZELFKLEVENDE PUNTEN

APPARATEN

MOXA SIGAREN

1

Standaard moxasigaar, type 1

3

1

Moxasigaar Nien Ying

vanaf € 3,90

Wushe

WU31

3

4

Moxadover

vanaf € 4,20

€ 3,43

Wushe

Moxasigaar Nien Ying

WU33

Chinese sigaar van zuivere bijvoet. Standaardkwaliteit.

Chinese bijvoetsigaar van Artemisia vulgaris. Nien Ying

Lengte: 21 cm, diameter: 1,8 cm.

bevat toegevoegde stoffen naar Chinese receptuur. Lengte:

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 sigaren.

21 cm, diameter: 1,8 cm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 sigaren. Minimum be-

1 VE € 4,10 excl. 19% BTW.*

stelaantal 2 VE. Prijs per VE.

vanaf 5 VE € 3,90 excl. 19% BTW.*
Wushe

Moxasigaar Tai Yi

vanaf 2 VE € 4,42 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 4,20 excl. 19% BTW.*

WU32

Chinese bijvoetsigaar van Artemisia vulgaris. Tai Yi bevat

4

Edelstaal moxadover

DS40

toegevoegde stoffen naar Chinese receptuur. Lengte: 21

Moxadover van verchroomd messing. Hoogte 3,5 cm, dia-

cm, diameter: 1,8 cm.

meter binnenkant: 1,8 cm, gewicht 66 g.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 sigaren. Minimum bestelaantal 2 VE. Prijs per VE.

vanaf 2 VE € 4,42 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 4,20 excl. 19% BTW.*
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Moxasigaar Tai Yi

vanaf € 4,20

Standaard moxasigaar, type 1

2

2

€ 3,43 excl. 19% BTW.*

MOXA SIGAREN

5

Standaard moxasigaar, type 2

vanaf € 3,90

6

7

Grote moxadover

Moxasigaar, hoge kwaliteit

vanaf € 9,74

€ 5,19

8

Premium moxasigaar uit Japan

€ 39,88

PRODUCTVIDEO

5

Standaard moxasigaar, type 2

CH31

7

DS37

Chinese bijvoetsigaar van 100% Artemisia Argyi. Stan-

Moxadover van verchroomd edelstaal. Hoogte 4,2, cm,

daardkwaliteit. Gelijk aan type 1, maar de papieren wik-

diameter binnenkant: 1,9 cm, gewicht 133 g. Dover past

kel kan verwijderd worden. Hierdoor minder papierver-

op moxasigaren van standaard grootte, maar niet op de

branding. Lengte: 21 cm, diameter: 1,8 cm.

Japanse moxasigaar van Kobayashi-rouho (KR31).

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 sigaren.

€ 5,19 excl. 19% BTW.*

1 VE € 4,10 excl. 19% BTW.*

8

vanaf 5 VE € 3,90 excl. 19% BTW.*

6

Grote stalen moxadover

Moxasigaar, hoge kwaliteit

ND31

Kobayashi-rouho

Premium moxasigaar uit Japan

KR31

Sigaar met aangenaam mild aroma en betrouwbaar

Chinese sigaar van 100% Artemisia Argyi. Vergeleken met

brandgedrag. 100 % Japanse Artemisia Princeps Pampan.

standaardsigaren heeft deze sigaar een bijzonder hoge

Hoge zuiverheidsgraad. Licht metalen kapje op elke si-

zuiverheid, mild aroma en een zeer lichte kleur. Lengte: 21

gaar maakt schoon en snel doven van de sigaar mogelijk.

cm, diameter: 1,9 cm.

De Japanse sigaar is dikker dan de Chinese variant en

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 sigaren.

past ook op de Japanse moxapijp. CE-gecertificeerd. Leng-

1 VE € 10,25 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 9,74 excl. 19% BTW.*

te: 19 cm, diameter: 2,3 cm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 8 sigaren.

€ 39,88 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA SIGAREN

1

Dunne moxacigarillo

2

1

Dunne moxacigarillo

vanaf € 3,95

Massieve, rookarme moxastang, type 1

CH30

2

vanaf € 3,37

Massieve, rookarme moxastang, type 1

Chinese moxacigarillo's uit 100% Artemisia Argyi, met

Voorgebrande en tot moxa-houtskool omgevormde bijvoet.

hoge zuiverheidsgraad (Super Pure Grade). Hierdoor een

Daardoor minimale rookontwikkeling. In sigaarvorm ge-

fijner aroma en lagere verbrandingswarmte dan de Chi-

perst. De stangen zijn luchtdicht verpakt en kunnen daar-

nese sigaren. Brandduur ca. 30 minuten. Lengte: 12 cm,

door in de opslag niet vochtig worden. Lengte: 11,5 cm,

diameter: 0,9 cm.

diameter: 1,4 cm.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 20 moxacigarillo’s.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 5 stangen. Minimum be-

1 VE € 4,50 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 VE € 3,95 excl. 19% BTW.*

stelaantal 5 VE. Prijs per VE.

vanaf 5 VE € 3,55 excl. 19% BTW.*
vanaf 20 VE € 3,37 excl. 19% BTW.*
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HO40

MOXA SIGAREN

Rookarme moxastang, binnenkant hol

3

V
AANBE
4

5

3

ELING

Massieve, rookarme moxastang,
type 2 vanaf € 3,49

Gasbrander voor moxa-houtskool

Rookarme moxastang, binnenkant hol

T VO O R
C
E
F
R
E
P
KOOL
S
T
U
O
H
MOXA-

€ 7,90

LV35

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 8 stangen. Minimum bestelaantal 5 VE. Prijs per VE.

Voorgebrand en tot moxa-houtskool omgevormde bijvoet.
Daardoor minimale rookontwikkeling. In sigaarvorm ge-

vanaf 5 VE € 3,70 excl. 19% BTW.*

perst. De perforatie maakt aansteken van de stang makke-

vanaf 20 VE € 3,49 excl. 19% BTW.*

lijker. Lengte: 11,5 cm, diameter: 1,45 cm. verpakkingseenheid (VE) bevat 5 stangen. Minimum bestelaantal 5 VE.

5

Gasbrander voor moxa-houtskool

ND200

Prijs per VE.

Krachtige brander die het aansteken van moxa aanzien-

vanaf 5 VE € 3,55 excl. 19% BTW.*

lijk vergemakkelijkt. Betrouwbaar, handig en duurzaam.
Navulbaar met reguliere aanstekercartridges. Levering

vanaf 20 VE € 3,37 excl. 19% BTW.*

4

vanaf € 3,37

Massief, rookarme moxastang, type 2

zonder gasvulling. Afmetingen: 8 cm x 5 cm x 11,7 cm.

LG40

Onze tip: verkoolde moxastang met minimale rookontwik-

Inhoud cartridge: 10g.

€ 7,90 excl. 19% BTW.*

keling en betrouwbaar brandgedrag, lange brandduur.
Verliest nauwelijks as. Makkelijk aan te steken. Lengte: 12
cm, diameter: 1,5 cm.

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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WEGWIJZER: JAPANSE MOXA

JA PA N S E MO XA
Moxa is afgeleid van het Japanse 'mogusa' en staat voor het
uit gedroogde bladeren van de alsem gewonnen kruid, ook wel
moxawol genoemd. Zowel de werkzame stoffen als de fysieke
eigenschappen maken het onontbeerlijk bij warmtetherapie.
Uit de Aziatische variant (Artemisia princeps pampanini)
wordt in Japan zeer hoogwaardige moxa gewonnen. Het kleine, familiebedrijf Kobayashi-rouho (vertaald 'De oude winkel
Kobayashi') verwerkt deze plant sinds 230 jaar tot een moxa
van uitstekende kwaliteit.

HE T P ROD UCTIEPROC ES VAN KOBAYA S H I - R O U H O

1

2

4

3

5

De oogst van de bladeren van de Artemisia princeps
pampanini vindt plaats van mei tot juni, voor de
bloeitijd. Gedurende de zomer worden de bladeren
behoedzaam gedroogd in de schaduw. Ze blijven
in de donkere kamer tot de volgende handelingen
plaatsvinden:

1 DROGEN: In de winter wordt de hoeveelheid
bladeren die voor de volgende productiedag nodig
is ongeveer 24 uur in een door houtskool verwarmde
droogkamer voorbereid.

2 SNIJDEN: De moxabladeren worden ontward
en versneden.

3 GROF MALEN: In de stenen vijzel wordt het
versneden blad gemalen en aansluitend gezeefd.
Zon ontstaat de laagste klasse van de indirecte moxa.
4 FIJN MALEN: In een andere stenen vijzel wordt
60

6

het maalproces met fijnere maalstenen en een ander
toerental voortgezet. Ook hier wordt aansluitend gezeefd.

5 SORTEREN: In een draaizeef wordt de moxa
naar klassen gesorteerd. Deze handeling wordt
meermaals herhaald.
6 FIJN ZEVEN: De 'toumi-zeef', een instrument
dat vroeger in de Japanse landbouw gebruikt werd,
verwijdert alle onzuiverheden. Toerental, fijnheid en
looptijd beïnvloeden de uiteindelijke kwaliteit. Moxa
van de hoogste klasse, waarvoor maar ongeveer 2
tot 3 % van het basismateriaal in aanmerking komt,
ontstaat op deze wijze.
De handelingen 4 t/m 6 worden herhaald, afhankelijk van de gewenste zuiverheidsgraad.

WEGWIJZER: JAPANSE MOXA

Artemisia planten in Japan. Kort vóór de oogst.

K WAL I T E I T SK E N MERKEN VOOR EEN G O E D E MO XA
1. Fijn, mild aroma. Dit wordt bevorderd door een lange

5. Geen verontreiniging door bladsteel en stengel, die voor

opslagperiode, waardoor de etherische oliën vrijkomen.

ongewenste effecten in de warmtecurve kunnen zorgen.

2. Goede plasticiteit en kleefkracht van de moxa, die

6. Geen schadelijke stoffen in het basismateriaal.

wordt bepaald door de lengte van de vezels en hun flexibiliteit. Dit criterium is vooral belangrijk voor naaldmoxibustie en directe moxa.

3. Lichte ontvlambaarheid, een korte brandduur en een
lage, milde verbrandingswarmte.

Het door Kobayashi-rouho gebruikte artemisia-kruid
voldoet aan al deze eigenschappen. De in wildgroei verzamelde bio-Moxa is vrij van pesticiden en bestrijdingsmiddelen. Vóór de verkoop wordt de moxa maximaal
gedurende twee jaar opgeslagen.

4. Hoge vastheid van de as.

W EL K E MOX A PAST BIJ W ELKE TEC H NI E K ?
Bij onze Japanse moxa onderscheiden we drie vormen van moxagebruik: directe moxa, naaldmoxa en indirecte moxa
(A, B en C). Voor elke toepassing produceert Kobayashi-rouho 4 zuiverheids-/kwaliteitsgraden. Deze worden aangeduid met 2 tot 5 sterren, waarbij 2 sterren al staat voor de maximale kwaliteit die standaard in Europa verkocht wordt.
5-sterren staan voor de beste kwaliteit.

A D I RE CT E MOXA

B N AALD MO XA

C I N D I R E C TE MO XA

Techniek: rijs tkorrel

Techniek: naaldmoxibustie

Techniek: kegelmoxibustie
met ondergrond

Draad
1/2 Rijstkorrel

Techniek: moxa met
instrumenten

1/2 Rijstkorrel en groter
1 Rijstkorrel en groter

Techniek: kegelmoxibustie
zonder ondergrond
vanaf pagina 62

vanaf pagina 68

vanaf pagina 72
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MOXA DIRECTE MOXA

2 sterren zuiverheid

PRE

3 sterren zuiverheid

Directmoxa
5 sterren zuiverheidsgraad

Voor een snelle indeling van de directe moxa wordt
elk product op een kwaliteitschaal van 2 tot 5 sterren
beoordeeld, waarbij 2 sterren al staat voor de maximale kwaliteit die standaard in Europa verkocht wordt.
5-sterren staan voor de beste kwaliteit. Meer informatie vindt u op pagina 60 en 61.

(Tenkyuyo Miyabi)

2

vanaf € 15,46

Kobayashi-rouho

Directmoxa 4 sterren zuiverheidsgraad
(Tenkyuyo Homare)

KR201

Directmoxa voor de rijstkorreltechniek (halve rijstkorrel).
100% Artemisia Princeps Pampan. Zeer aangenaam, mild
aroma. CE-gecertificeerd.

10 g verpakking € 13,03 excl. 19% BTW.*

Kobayashi-rouho

Directmoxa 5 sterren zuiverheidsgraad

100 g verpakking € 104,20 excl. 19% BTW.*

KR200

Directmoxa van de hoogste kwaliteit. Geschikt voor de
rijstkorrel- of draadtechniek. Zeer aangenaam, mild aroma. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

10 g verpakking € 15,46 excl. 19% BTW.*
100 g verpakking € 123,53 excl. 19% BTW.*
62

5 sterren zuiverheid

LITEIT
A
W
K
MIUM

1

1

4 sterren zuiverheid

MOXA DIRECTE MOXA

PRODUCTVIDEO

2

3

Directmoxa
3 sterren zuiverheidsgraad

Directmoxa
4 sterren zuiverheidsgraad

vanaf € 11,34

4

5

3

Beginnersverpakking

5

Kobayashi-rouho

Directmoxa 3 sterren zuiverheidsgraad
(Tenkyuyo Gokuzyo)

KR202

Directmoxa
2 sterren zuiverheidsgraad

vanaf € 10,50

€ 6,75

Kobayashi-rouho

Beginnersverpakking

KR205

Directmoxa, zeer geschikt voor therapeuten die met de

Directmoxa voor de rijstkorreltechniek (halve of hele rijst-

rijstkorreltechniek beginnen. Draaien van de moxa tot de

korrel). 100% Artemisia Princeps Pampan. Aangenaam,

grootte van een rijstkorrel is mogelijk. Aangenaam fijn-

mild aroma. CE-gecertificeerd.

mild aroma. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-geregistreerd.

10 g verpakking € 11,34 excl. 19% BTW.*

5 g verpakking € 6,75 excl. 19% BTW.*

100 g verpakking € 90,76 excl. 19% BTW.*

4

vanaf € 13,03

Kobayashi-rouho

Directmoxa 2 sterren zuiverheidsgraad
(Tenkyuyo Syuhou)

KR203

Populairste directmoxavariant in Japan. Draaiing van de
moxa tot rijstkorrelgrootte mogelijk. Aangenaam, mild aroma. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

10 g verpakking € 10,50 excl. 19% BTW.*
100 g verpakking € 83,19 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA DIRECTE MOXA

1

Premium wierookstokjes

vanaf € 9,16

EELP
D
R
O
O
V

2

1

Kurkvorm voor directe moxa

€ 4,45

Made in Japan

Premium wierookstokjes

3

ND232

ca. 10 tot 20 keer met lichte druk in tegengestelde richting.
Er ontstaat een lange moxadraad, waaruit gemakkelijk
rijstkorrels te maken zijn. Kurk is hiervoor bijzonder ge-

de directe moxibustie (Japanse Okyu). Extreem rookarm.

schikt vanwege de aard van het oppervlak en flexibiliteit.

Zeer geringe asproductie. Stokje brandt op in de vorm van

€ 4,45 excl. 19% BTW.*

een punt. Hierdoor wordt het aansteken van rijstkorrelmoxa sterk vereenvoudigd. Diameter: 3,8 mm, lengte: 13 cm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 42 stokjes.

Driedelige beginnersset

PK1

wierookstokjes van hoge kwaliteit en een vorm van kurk.

MD314

Praktisch hulpmiddel voor het vormen van moxa-rijstkorrels.
Met de kurkplaatjes bespaart u tijd en bereikt u altijd een
perfect gelijkmatig resultaat. Toepassing: Leg een kleine

64

3

Beginnersset, bestaande uit 5 g directmoxa, 42 rookarme

€ 9,16 excl. 19% BTW.*
Kurkvorm voor directe moxa

€ 18,49

portie directe moxa tussen de plaatjes. Wrijf de plaatjes

Japanse wierookstokjes met perfecte eigenschappen voor

2

Driedelige beginnersset

RIJS

€ 18,49 excl. 19% BTW.*

MOXA DIRECTE MOXA

4

Klassieke wierookstokjes

5

€ 9,05

Wierookstokjes uit Japan

€ 1,95

6

4

Klassieke wierookstokjes

KR232

Wierookstokjes uit Japan (dun)

vanaf € 1,68

DS234

De Japanse klassieker voor het aansteken van directe

Milde wierookstokjes uit Japan in dunne uitvoering. Hoge

moxa. Diameter: 4 mm, lengte: 14 cm. 1 verpakkingseen-

kwaliteit. Uiterst geschikt voor het aansteken van directe

heid (VE) bevat 64 stokjes.

moxa. Diameter: 2,5 mm, lengte: 13 cm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 35 stokjes.

€ 9,05 excl. 19% BTW.*

5

6

Wierookstokjes uit Japan (dun)

Wierookstokjes uit Japan

DS233

1 VE € 2,10 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 VE € 1,68 excl. 19% BTW.*

Japanse wierookstokjes. Perfect voor het aansteken van
directe moxa. Diameter: 3,5 mm, lengte: 13,5 cm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 24 stokjes.

€ 1,95 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA DIRECTE MOXA

1

Shiunko moxapasta

3

4

Fukaya glazen buisje

2

vanaf € 6,30

Puntmarker zwart

Potlood rood / zwart

vanaf € 2,29

€ 3,45

5
1

Kobayashi-rouho

Shiunko moxapasta

houdbaar. Geproduceerd in Duitsland.

sen van de rijstkorrel en dient als een preventieve

1 stift € 2,49 excl. 19% BTW.*

brandwondzalf. Ingrediënten: sesamolie, bijenwas, mo-

vanaf 6 stift € 2,29 excl. 19% BTW.*

4

serveringsmiddelen.

Fukaya glazen buisje

DS1

4,5 g € 6,30 excl. 19% BTW.*

Met deze glazen cilinder wordt de brandende moxa-rijst-

28 g € 21,50 excl. 19% BTW.*

korrel verstikt. Geproduceerd in Duitsland. Lengte: 3,5 cm,
diameter: 1,2 cm.

Potlood

€ 3,45 excl. 19% BTW.*

Potlood voor de puntmarkering op de huid. Klassieker
uit Japan. Zachte stift van hoogwaardige pigmenten met

5

Kobayashi-rouho

KR1

goede dekkracht. Wateroplosbaar. Te slijpen als een pot-

Fukaya bamboe

lood. Met beschermdop.

Japanse bamboe buisje voor het verstikken van brandende

Rood DS99 € 2,80 excl. 19% BTW.*

moxa. Voor gebruik bij de door Junji Mizutani aanbevolen moxatechniek. Tweezijdig toe te passen. 2 luchtkamers

Zwart DS101 € 2,80 excl. 19% BTW.*
Puntmarker zwart

met verschillend volume voor variabel gebruik. Lengte: 11

DS100

Stift op waterbasis met stevige punt voor het markeren van
acupunctuurpunten. Lijnbreedte 0,5 tot 3 mm. Ideaal voor
gebruik op vetvrije en droge huid. Blijft tot 5 dagen zicht-

66

€ 10,25

EG-richtlijnen voor cosmetica. Na openen 12 maanden

xa-essentie, Angelica Acutiloba, geen geurstoffen en con-

3

Fukaya bamboe

baar, afhankelijk van het huidtype. Goedgekeurd volgens

KR2

Deze superieure moxapasta vergemakkelijkt het plaat-

2

€ 2,80

cm, diameter: 1,6 cm.

€ 10,25 excl. 19% BTW.*

MOXA DIRECTE MOXA

ELEKTR

6

6

Mini-moxa, voorgevormd

Infraroodapparaat 'Premio 10 Moxa'
met puntfocus

REN

Infraroodapparaat 'Premio 10 Moxa'
met puntfocus € 755,00

8
7

OXE
M
H
C
S
I
ON

€ 9,50

Doosje voor directe
moxa-instrumenten € 39,90

Gele doos, maat S, 400 stuks € 9,50 excl. 19% BTW.*

ST73

Groene doos, maat M, 300 stuks € 9,50 excl. 19% BTW.*
Roze doos, maat L, 200 stuks € 9,50 excl. 19% BTW.*

Het apparaat produceert elektronisch de voor moxibustie
karakteristieke elektromagnetische golflengte. Resultaat is
een geurloze moxibustie. Bij de traditionele moxibustie
komt langgolvend, onzichtbaar infraroodlicht vrij, waarvan de warmte diep in het weefsel dringt. Het handzame
apparaat produceert precies dit spectrum elektronisch. Een
opzetstuk maakt het mogelijk de straling te bundelen of
een nauwkeurige behandeling te geven met een grotere
dieptewerking. Zeer eenvoudige bediening met aan- en
uitknop. Adapter is geïntegreerd.

Mini-moxa, voorgevormd

Doosje voor directe moxa-instrumenten

DS93

Zeer professionele uitkomst uit Japan voor het druk- en
stof-vrij bewaren van directe moxa, wierookstokjes en
pasta (bijv. Shiunko). Doosje uit verchroomd messing. 3
afzonderlijke vakken. Deksel heeft aan de buitenkant een
miniatuur 'wasbord', waarop met de vingertop snel stukken moxa van rijstkorrelformaat gedraaid kunnen worden.
Breedte: 5 cm, lengte: 15 cm, hoogte: 2 cm. Doosje wordt

€ 755,00 excl. 19% BTW.*

7

8

leeg geleverd.

DS50

€ 39,90 excl. 19% BTW.*

Mini-moxa voor de Koreaanse variant van de directe moxibustie. Doos met schroefdop. Drie varianten verkrijgbaar:
Maat S: diameter 0,5 x lengte 8 mm
Maat M: diameter 0,8 x lengte 8 mm
Maat L: diameter 1,2 x lengte 8 mm

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA NAALDMOXA

2 sterren zuiverheid

SELL
T
S
E
B

3 sterren zuiverheid

4 sterren zuiverheid

ER

2

Losse moxa,
3 sterren vanaf € 55,46
3

1

5 sterren zuiverheid

Losse naald- en kegelmoxa,
2 sterren vanaf € 41,18

Losse moxa,
4 sterren vanaf € 68,91
4

Losse moxa,
5 sterren vanaf € 101,68

PRODUCTVIDEO
1

Kobayashi-rouho

300 g verpakking € 55,46 excl. 19% BTW.*

Losse naald- en kegelmoxa, 2 sterren

1.000 g verpakking € 163,04 excl. 19% BTW.*

(Kyutoushin SA)

KR213

Populairste variant in Japan voor 'zachte' warmte met een

3

Naaldmoxa met zeer aangenaam mild aroma en zeer

moxibustie en als directe kegelmoxa, oftewel Chinetsukyu.

goede kleefkracht. Voelt licht en zacht aan. De moxa is

Vergelijkbaar met de moxa die bekend staat als Waka-

gemakkelijk aan te steken en bereikt snel het werkzame

kusa. Korte vezel, maar ook licht en zacht in de hand.

temperatuurniveau. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-

De moxa is gemakkelijk aan te steken en bereikt snel het

gecertificeerd.

werkzame temperatuurniveau. 100% Artemisia Princeps

300 g verpakking € 68,91 excl. 19% BTW.*
1.000 g verpakking € 206,72 excl. 19% BTW.*

300 g verpakking € 41,18 excl. 19% BTW.*
1.000 g verpakking € 123,53 excl. 19% BTW.*
3 sterren (Kyutoushin Nami)

KR212

Naaldmoxa met lange vezels, die licht aan elkaar klitten
en daardoor perfect kleverig en vormbaar zijn. Ook aanbevolen voor therapeuten die zeer hoogwaardige kegelmoxibustie uitvoeren. Voelt licht en zacht aan. Temperatuur
is hoger dan bij 2 sterren. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

68

KR211

zeer aangenaam, mild aroma. Meest gebruikt voor naald-

Pampanini. CE-gecertificeerd.

2

4 sterren (Kyutoushin Zyou)

4

5 sterren (Kyutoushin Tokkyu)

KR210

Naaldmoxa van de hoogste kwaliteit. Ook voor de directe
moxibustie te gebruiken. Zeer aangenaam, mild aroma en
zeer goede kleefkracht. Voelt licht en zacht aan. Lage temperatuur. De moxa is gemakkelijk aan te steken en bereikt
snel het werkzame temperatuurniveau. 100% Artemisia
Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

300 g verpakking € 101,68 excl. 19% BTW.*
1.000 g verpakking € 315,13 excl. 19% BTW.*

MOXA NAALDMOXA

5

6
7

Gesneden naaldmoxa,
maat L € 28,11

8

5

Gesneden naaldmoxa,
maat M € 28,11

Chinese naaldmoxa,
maat M vanaf € 6,49

Kobayashi-rouho

Gesneden naaldmoxa, maat S

KR46-S

7

Gesneden naaldmoxa, maat L

KR46-L

Gelijke kenmerken als KR46-S. Brandduur incl. gloeifase:

Japanse naaldmoxa met zeer aangenaam mild aroma en

ca. 7,5 minuten. Lengte: 2,1 cm, diameter: 1,2 cm.

goede verbrandingseigenschappen. Brandduur incl. gloei-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 250 stukken moxa.

fase: ca. 5 minuten. Het is niet noodzakelijk de stukken te

€ 28,11 excl. 19% BTW.*

doorboren, omdat deze moxa vergeleken met de Chinese
variant minder dicht is. 100% Artemisia Princeps Pampan.
CE-gecertificeerd. Lengte: 1,1 cm, diameter: 1,2 cm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 350 stukken moxa.

Gesneden naaldmoxa, maat M

8

Chinese naaldmoxa

CH46

Chinese bijvoetrol in de standaardmaat M gesneden.
Overdwars doorboord en aangeregen op een houten

€ 28,11 excl. 19% BTW.*

6

Gesneden naaldmoxa,
maat S € 28,11

spies. Brandduur incl. gloeifase ca. 7 minuten bij eenzij-

KR46-M

dig en ca. 10 minuten bij dubbelzijdig aansteken. Fijn aroma, maar kruidiger dan Japanse moxa. Lengte: 1,6 cm,

Gelijke kenmerken als KR46-S. Brandduur incl. gloeifase:

diameter: 1,2 cm.

ca. 6,5 minuten. Lengte: 1,6 cm, diameter: 1,2 cm.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 stukken moxa. Mini-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 300 stukken moxa.

mum bestelaantal 2 VE. Prijs per VE.

€ 28,11 excl. 19% BTW.*

vanaf 2 VE € 6,83 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 6,49 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA NAALDMOXA

1

Rookvrije naaldmoxa

vanaf € 11,49

2

3

1

Moxalepel

Dongbang

Rookvrije naaldmoxa

DB36

3

Moxalepel

DS67

Moxahouder van edelstaal in de vorm van een lepel. As

Rookvrije naaldmoxa uit Zuid-Korea met een warmtewer-

kan veilig en volledig van de naald verwijderd worden.

king van ca. 12 tot 14 minuten. Moxastukken hebben een

Hoogwaardige afwerking met geslepen randen. Ook voor

boring van 3 mm over de gehele lengte. Productnaam van

gebruik bij rookloze moxa met moxahouders. Cirkelvormi-

de producent: Gu Gwan Moxa type DB208A. Alleen ge-

ge schep met diameter van 4,5 cm, greeplengte: 10 cm.

gebruik (NN41). Lengte: 25 mm, diameter: 6,5 mm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 stukken moxa.

1 VE € 12,49 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 11,49 excl. 19% BTW.*
Dongbang

Moxahouder voor rookvrije naaldmoxa

NN41

Moxahouder voor eenmalig gebruik voor doorboorde moxa-steenkool van Dongbang (DB36). De hoedjes zijn na
gebruik samen met de naald weg te werpen.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 stuks.

€ 6,25 excl. 19% BTW.*

70

€ 6,25

€ 5,22

schikt voor de bijbehorende moxahouder voor eenmalig

2

Moxahouder voor rookvrije naaldmoxa

€ 5,22 excl. 19% BTW.*

MOXA NAALDMOXA

PRE

Premium moxakegel

4

LITEIT
A
W
K
MIUM

vanaf € 89,50

5

6

4

Moxaverwijderaar

€ 2,95

7

Kamaya

Premium moxakegel

Moxahouder voor moxacilinders

vanaf € 90,00

vanaf € 13,53

mandjes (KY41). Gelijke kenmerken als KY46. 1 verpak-

KY46

kingseenheid (VE) bevat 480 stuks, vacuümverpakt.

Rookvrije moxa van topkwaliteit, om op de naald te ste-

1 VE € 105,00 excl. 19% BTW.*

ken. Geen verdere hulpmiddelen nodig. Veilig en com-

vanaf 5 VE € 90,00 excl. 19% BTW.*

fortabel: verliest nauwelijks as, binnen enkele seconden
aan te steken, praktisch geen rookontwikkeling. Past op

6

alle metalen handgrepen. Moxahoutskool wordt door een

nenkant: Breedte: 2 cm, lengte: 7,5 cm, hoogte: 1,7 cm.

hierin extensieve ervaring en staat bekend als de beste

€ 2,95 excl. 19% BTW.*

leverancier.
vacüumverpakte zakken geleverd.

7

Kamaya

Moxahouder voor moxacilinders

1 VE € 93,30 excl. 19% BTW.*

NN67

van rookvrije en smal gevormde moxa. Afmetingen bin-

stoftoevoer gewonnen. Het Japanse bedrijf Kamaya heeft

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 450 stuks, wordt in 2

Moxaverwijderaar

Moxaverwijderaar, speciaal geschikt voor het verwijderen

verbrandingsproces van normale moxa met minimale zuur-

5

Premium moxacilinder

KY41

vanaf 5 VE € 89,50 excl. 19% BTW.*

Herbruikbare metalen mandjes voor rookvrije moxacilin-

Kamaya

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 stuks.

Premium moxacilinder

ders (KY36).

KY36

Rookvrije moxa van topkwaliteit om op de naald te ste-

1 VE € 14,25 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 13,53 excl. 19% BTW.*

ken. Aan beide kanten open. Te gebruiken met metalen

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA INDIRECTE MOXA

2 sterren zuiverheid

2

3 sterren zuiverheid

Indirecte moxa,
3 sterren € 19,92

3

4 sterren zuiverheid

5 sterren zuiverheid

Indirecte moxa,
4 sterren € 24,33
4

Indirecte moxa,
5 sterren vanaf € 22,44

Indirecte moxa,
2 sterren € 28,57

1

PRODUCTVIDEO

1

Kobayashi-rouho

Indirecte moxa 2 sterren (Onkyu C)

KR223

3

Indirecte moxa 4 sterren (Onkyu Zyou)

Standaardvariant in Japan. Vergeleken met 5 sterren

ten van de bijvoetbladeren, daarom iets droger. Tempera-

(KR220) iets hogere temperatuur en voelt ruwer aan.

tuurniveau gelijk aan de 3-sterren moxa (KR222). 100%

100% Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

400 g verpakking € 24,33 excl. 19% BTW.*

1.000 g verpakking € 28,57 excl. 19% BTW.*
Kobayashi-rouho

4

Kobayashi-rouho

Indirecte moxa 5 sterren (Onkyu Tokkyu)

KR220

KR222

Zachtste variant indirecte moxa met laagste verbrandings-

Ruwe variant voor de indirecte moxa. Bevat resten van de

warmte. 100% Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertifi-

Indirecte moxa 3 sterren (Onkyu Nami)

stengel van de bijvoetplant. Gevolg is een langere brand-

ceerd.

duur en hogere temperatuur. 100% Artemisia Princeps

300 g verpakking € 22,44 excl. 19% BTW.*

Pampan. CE-gecertificeerd.

400 g verpakking € 19,92 excl. 19% BTW.*

72

KR221

Voordelige variant voor indirecte moxa met de poederres-

Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd.

2

Kobayashi-rouho

1.000 g verpakking € 67,46 excl. 19% BTW.*

MOXA WARMTEPLEISTERS

5

6

TCM warmtepleisters enkel

7

5

Thermacura®

TCM warmtepleisters dubbel

vanaf € 15,50

Moxapleisters Sennenkyu TAIYO 24

vanaf € 19,60

king. Warmtefase tot 12 uur. Natuurlijk en zuiver plantaar-

TS91

dige inhoud. Toepassing zoals bij TS91, pleister pas na 12
uur vervangen. Lengte / breedte van iedere warmtekamer:

Warmtepleisters met twee warmtekamers, die een minera-

6 / 7,5 cm.

len- en kruidenmengsel bevatten. Verwarmt zichzelf door

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 6 pleisters. Minimum be-

ijzeroxidatie na het openen van de luchtdichte verpakking.

stelaantal 2 VE. Prijs per VE.

Warmtefase tot 8 uur. Toepassing: plek op het lichaam
reinigen en indien nodig scheren, om de kleefkracht te

vanaf 2 VE € 17,90 excl. 19% BTW.*

vergroten. Pleister uit de luchtdichte verpakking nemen.

vanaf 5 VE € 15,50 excl. 19% BTW.*

Warmtekamers kort en licht kneden. Pleister op de gewenste plaats aanbrengen en na ca. 8 uur verwijderen. Lengte /
breedte van iedere warmtekamer: 6 / 7 cm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 3 pleisters. Minimum bestelaantal 2 VE.
Prijs per VE.

6

TCM warmtepleisters
dubbel vanaf € 4,95

7

Senefa

Moxapleisters Sennenkyu TAIYO 24

TA91

Zelfwarmende moxapleisters in cilindervorm. Zelfklevend.
Warmteduur ca. 3 uur bij 40 graden Celsius. Diameter van

vanaf 2 VE € 5,25 excl. 19% BTW.*

de pleisters: 2 cm.

vanaf 10 VE € 4,95 excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 24 moxapleisters in af-

HerbaChaud

TCM warmtepleisters enkel

zonderlijke blisters.

HC90

1 VE € 20,70 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 VE € 19,60 excl. 19% BTW.*

Huidvriendelijke pleister met één warmtekamer, die een
mineralen- en kruidenmengsel bevat. Verwarmt zichzelf
door ijzeroxidatie na openen van de luchtdichte verpak*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA ZELFKLEVENDE PUNTEN

P

KWA
REMIUM

LITEIT

1

Zelfklevende punten
met milde warmte vanaf € 11,95

PRODUCTVIDEO

2

1

Zelfklevende punten
met intensieve warmte

vanaf € 7,31

2

Kobayashi-rouho

Zelfklevende punten met milde warmte
(Shinkyu Soft)

KR225

Kobayashi-rouho

Zelfklevende punten met intensieve warmte
(Mini Shinibuki)

KR226

Zelfklevende punten uit Japan met milde warmte-ontwikke-

Zelfklevende punten uit Japan met aangenaam mild aroma

ling en aangenaam mild aroma voor de IBUKI-methode.

voor de IBUKI-methode. Warmtefase: ca. 3 tot 4 minuten.

Warmtefase: ca. 4 tot 5 minuten. De speciale, gepaten-

De speciale, gepatenteerde constructie zorgt voor lucht-

teerde constructie zorgt voor luchtcirculatie en daarmee

circulatie en daarmee perfecte brandeigenschappen. De

perfecte brandeigenschappen. De kartonnen basis heeft

kartonnen basis heeft een gaatje in het midden en fijne

een gaatje in het midden en fijne groeven aan de onder-

groeven aan de onderkant, waardoor de lucht kan circule-

kant, waardoor de lucht kan circuleren. Hierdoor ontstaat

ren. Hierdoor ontstaat een constant brandgedrag en opti-

een constant brandgedrag en optimale warmte-ontwikke-

male warmte-ontwikkeling. De cilinder brandt volledig tot

ling. De cilinder brandt volledig tot op de bodem. 100%

op de bodem. Warmte is intensiever dan bij milde Japanse

Artemisia Princeps Pampan. Hoge zuiverheidsgraad.

zelfklevende punten (KR225), omdat de kartonnen basis

Uitstekende kleefkracht. CE-gecertificeerd.

dunner en het gaatje in de basis groter is. 100% Artemi-

Kleinverpakking 144 stuks € 11,95 excl. 19% BTW.*
Grootverpakking 1.080 stuks € 76,00 excl. 19% BTW.*
(Grootverpakking heeft een prijsvoordeel van 15 %)

sia Princeps Pampan. Hoge zuiverheidsgraad. Uitstekende
kleefkracht. CE-gecertificeerd.

Kleinverpakking 80 stuks € 7,31 excl. 19% BTW.*
Grootverpakking 1.000 stuks € 77,00 excl. 19% BTW.*
(Grootverpakking heeft een prijsvoordeel van 15 %)
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MOXA ZELFKLEVENDE PUNTEN

3

Onderleggers voor warmtedemping
bij moxibustie € 11,24

ROOK A
4

3

Onderleggers voor warmtedemping
bij moxibustie (Okita Shokai)

RM

Rookarme zelfklevende moxa met perforatie

KR235

Flinterdunne metaalschijfjes, eenzijdig klevende 'Skin

4

€ 10,50

NonDolens®

Rookarme zelfklevende moxa
met perforatie

ND35

Shields' uit Japan. Voor het verzachten van de warmte bij

Rookarme en reukloze zelfklevende moxa. De moxastuk-

bijvoorbeeld directe moxibustie. Ook geschikt voor zelfkle-

ken hebben een boring over de gehele lengte en zijn in

vende punten. 10 vellen à 20 schijfjes. 1 verpakkingseen-

een kartonnen basis verwerkt. Lengte van het volledige

heid (VE) bevat 200 schijfjes.

zelfklevende punt: 2, 6 cm, lengte van de moxasteenkool:

€ 11,24 excl. 19% BTW.*

1,9 cm, buitendiameter van de moxasteenkool: 6 mm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 180 stuks

€ 10,50 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA APPARATEN

2

1

Moxa-oventje van klei

€ 9,45

Indirecte moxa uit China

5
3

1

€ 7,14

Moxa-oventje van klei

DS35

4

Indirecte moxa uit China

ND222

Moxa van voordelige standaardkwaliteit voor indirect ge-

Inclusief praktische mal voor kegels van losse moxa. Naast

bruik in apparaten als de moxabox of het moxa-oventje.

indirecte moxa zijn ook rookvrije moxakegels (bijv. DB44)

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 1 kg.

€ 12,60 excl. 19% BTW.*

5

€ 9,45 excl. 19% BTW.*

Bamboe bewaardoos voor losse moxa

NN95

DB44

Decoratief doosje van bamboe, waarin losse moxa onder

Koreaanse moxakegels voor gebruik in het moxa-oventje.

beschermd tegen zonlicht, sterke geuren of chemicaliën.

Perfect samen met het Koreaanse klei-oventje. Diameter on-

Zorgvuldig afgewerkt. Hoogwaardige, in het hout verwerk-

derkant: 2,5 cm, hoogte: 2 cm.

te scharnieren. Magneet in het deksel. Volume: 1 liter.

Rookvrije moxakegels

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200 kegels.

Moxabox uit China

DS45

Vierkante moxadoos van hout met fijn rooster. Bekleding
aan de binnenkant beschermt de box tegen schroeien.
Kantlengte: 12 cm.

€ 7,14 excl. 19% BTW.*

ideale omstandigheden bewaard kan worden: droog en

€ 12,50 excl. 19% BTW.*

€ 19,55 excl. 19% BTW.*
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€ 12,60

Tweedelig moxa-oventje van klei met geïntegreerd rooster.

in Korea.

3

RIJS

Bamboe bewaardoos
voor losse moxa € 12,50

uitermate geschikt om erin te verbranden. Geproduceerd

2

€ 19,55

L AAGSTE P

4

Moxabox uit China

Rookvrije moxakegels

MOXA APPARATEN

P

KWA
REMIUM

LITEIT

Actieve koolfilters
PRODUCTVIDEO

Gipsisolatie

6

7

6

Actiefkoolfilter

8

€ 3,37

Kobayashi-rouho

Hoogwaardige moxabox-set

KR45

7

Moxabox-set uit cederhout

Pads voor het moxadoosje

€ 70,59

vanaf € 3,51

Kobayashi-rouho

Actiefkoolfilter

KR218

Het perfecte moxadoosje uit Japan voor een optimale

Reservefilter gevuld met actiefkool voor de Japanse mo-

warmtewerking. O.a. ideaal voor patiënten en therapeu-

xabox. Wissel de filter in een handomdraai en binnen 2

ten die gevoelig zijn voor rook. De gipsisolatie aan de

minuten.

binnenkant van de box werkt als warmte-opslag. Deze

€ 3,37 excl. 19% BTW.*

absorbeert de in het begin grote verbrandingswarmte en
geeft die later weer af. Gevolg is een ideale warmtecurve.
Het u-vormige rooster kan gedraaid worden, zodat de afstand tot de huid 3 of 4,5 cm is. Zo is de warmte-intensiteit

8

Kobayashi-rouho

Pads voor het moxadoosje

KR219

regelbaar. Hoogte: 11 cm, lengte: 14 cm, breedte: 14 cm.

Moxapads: de kant en klare oplossing voor het moxadoo-

Set bestaat uit: moxabox, 2 actiefkoolfilters (incl. reserve-

sje (KR45). Van Japanse Onkyu moxa (indirecte moxa).

filter), 1 borstel voor het rooster, 8 moxapads van Japanse

Fijn, mild aroma. Gemakkelijk aan te steken, omdat het op-

Onkyu-moxa. De moxabox wordt in de gerenommeerde

pervlak aan één zijde voorbehandeld is. Constante kwa-

Meiji Universiteit in Kyoto gebruikt. Ze dient als leermid-

liteit en constant brandgedrag (15 minuten brandfase/gloei-

del in de opleiding tot gediplomeerd therapeut aan de

fase). CE-gecertificeerd. Diameter: 4 cm, hoogte: 1 cm.

Faculteit voor Acupunctuur en Moxibustie.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 8 pads.

€ 70,59 excl. 19% BTW.*

1 VE € 3,90 excl. 19% BTW.*
vanaf 12 VE € 3,51 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA APPARATEN

1

Lion-warmer, manueel systeem

€ 11,09

2

3

1

Premium lion-warmer

Lion-warmer, manueel systeem

DS79

€ 35,20

3

Premium lion-warmer

ND82

Hoogwaardig afgewerkt lion-warmer van messing. Prettig

wijzing: 1. Binnenste deel uitnemen en moxastaafje aan

en eenvoudig te bedienen: moxastaafje wordt met draai-

de voorkant invoeren. Het moxastaafje wordt door twee

wieltje op de kop geplaatst en met messing kap afgedekt.

rondgebogen metalen lipjes op zijn plek gehouden. 2.

Vervaardigd in Zuid-Korea. Gebruik met moxastaafjes 'Gu

Moxa aansteken en binnenste deel weer terugzetten. Be-

Gwan Moxa' met diameter van 0,7 cm, aanbevolen lengte

handeling beginnen. 3. Moxastaafje geleidelijk uittrekken,

10 cm (DB79). Totale lengte: 17,5 cm, diameter: 1,6 cm,

om het branden in de gewenste positie te waarborgen.

gewicht: 103 g. Inhoud: lion-warmer met draaimechaniek

Hiervoor het staafje met twee vingers aan de metalen

in messing kop, 2 messing kappen, 10 moxastaafjes voor

lipjes van het binnenste deel naar buiten trekken. Ideaal

het eerste gebruik.

aanbeveling DB79).

€ 11,09 excl. 19% BTW.*
Moxastaafjes voor de Lion-warmer

DB79

Koreaanse, rookarme moxastaafjes voor gebruik in het
lion verwarmingsapparaat (DS79 en ND82). Lengte: 10
cm, diameter: 0,7 cm.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 80 stuks.

€ 7,48 excl. 19% BTW.*
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€ 7,48

Lion-warmer van edelstaal voor moxastaafjes. Gebruiksaan-

zijn staafjes van 0,7 cm diameter en 10 cm lengte (onze

2

Moxastaafjes voor de lion-warmer

€ 35,20 excl. 19% BTW.*

MOXA APPARATEN

Tiger-warmer, halfautomatisch systeem

5
4

Tiger-warmer, manueel systeem

€ 7,48

KV
ROO

6

Moxastaafjes voor de tiger-warmer

5

Tiger-warmer, manueel systeem

RIJ

€ 6,70

Rookvrije moxastaafjes

7

4

€ 12,70

DS81

6

vanaf € 7,99

Moxastaafjes voor de tiger-warmer

ND32

Tiger-warmer van edelstaal voor moxastaafjes. Werkt zo-

Moxastaafjes van geperst moxapoeder voor gebruik in het

als DS79. Ideaal zijn staafjes van 0,45 tot 0,5 cm dia-

Tiger verwarmingsapparaat (DS80 en DS81). Constant

meter, met minstens 8 cm lengte. Wij bevelen ND32 en

goed brandgedrag. Diameter 0,42 cm, lengte: 12 cm.

ND33 aan.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 60 stuks.

€ 7,48 excl. 19% BTW.*

€ 6,70 excl. 19% BTW.*

Tiger-warmer, halfautomatisch systeem

DS80

7

Rookvrije moxastaafjes

ND33

Halfautomatisch tiger-warmer van edelstaal voor moxa-

Onze aanbeveling: rookvrije moxastaafjes voor gebruik in

staafjes. De kop is draaibaar d.m.v. kogellagers.

het tiger verwarmingsapparaat (DS80 en DS81). Verkool-

Gebruiksaanwijzing: 1. Moxastaafje aansteken en met de

de moxa met zeer milde geur en constant brandgedrag.

brandende kant in het achterste deel van de tiger-warmer

Brandduur 40 min. Diameter: 0,42 cm, lengte: 12 cm.

steken. Metalen lipjes aan de punt van het apparaat ver-

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 60 stuks.

hinderen wegglijden. 2. Zoals bij een balpen op de uiteinde

1 VE € 8,79 excl. 19% BTW.*

van het apparaat drukken en het staafje laten doorschuiven
tot de gloed zich in het midden van de kop bevindt. 3. Wan-

vanaf 5 VE € 7,99 excl. 19% BTW.*

neer nodig nadrukken, om de gloed in de kop te houden.
Om as af te tikken het moxastaafje eruit trekken of afkloppen. Passende rookvrije staafjes zijn ND32 en ND33.

€ 12,70 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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MOXA APPARATEN

1

Moxa-oventje

€ 5,29

2

4

3

1

Moxastaafjes Gu Gwan

Moxa-oventje

LDS39

diepte: 3,8 cm, hoogte: 3 cm.

stuks.

€ 11,20 excl. 19% BTW.*

4

XP39

€ 2,90 excl. 19% BTW.*

5

Moxahouder

DS26

Moxahouder voor tot vijf moxastaafjes, zogenaamde Gu

€ 5,29 excl. 19% BTW.*

Gwan moxa met een diameter van 0,7 cm (DB33).

DB33

Gu Gwan moxastaafjes voor de moxahouder DS25 of

80

DS25

Gwan moxa met een diameter van 0,7 cm (DB33).

Diameter: 5,5 cm, hoogte: 6 cm.

Moxastaafjes Gu Gwan

Moxahouder

Moxahouder voor een moxastaafje, zogenaamde Gu

Klassiek Chinese moxa-oventje van koper. Met fijn rooster.

3

€ 4,50

cm, lengte: 2,2 cm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 200

€ 5,29 excl. 19% BTW.*

Dogbang

Moxahouder

DS26. Tevens geschikt voor naaldmoxa. Diameter: 0,7

Geschikt voor het verbranden van losse moxa of stukken
van sigaren. Afmetingen van het bakje: Breedte: 5,5 cm,

€ 5,29

€ 2,90

5

handgreep (geïsoleerd). Fijn zeefje aan de binnenkant.

Ronde moxa-oventje

Moxahouder

€ 11,20

Traditioneel moxa-oventje van messing met 12 cm lange

2

Rond moxa-oventje

€ 4,50 excl. 19% BTW.*

MOXA APPARATEN

6

Moxa aan het gehele
oppervlak aansteken.

7

6

Moxacilinder

Japanse moxapijp set

Cilinder ten minste 1 cm in
het interieur terugtrekken.

€ 32,33

De warmte door de positie
van de cilinder regulieren.

€ 27,95

Kobayashi-rouho

Japanse moxapijp set

8

KR230

PRODUCTVIDEO

7

Met de behandeling beginnen.

Moxapijp

€ 12,30

Kobayashi-rouho

Moxacilinder voor Japanse moxapijp

KR231

Hoogwaardige moxapijp van Japans cederhout. 35 cm

Navulverpakking voor de Japanse moxapijp (KR230). 100 %

lange handgreep voor de comfortabele behandeling van

Artemisia Princeps Pampan. CE-gecertificeerd. Diameter:

de eigen rug. Precieze afstand van het brandoppervlak tot

2,3 cm, hoogte: 8 cm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat

het lichaam: in tegenstelling tot de moxasigaar met papie-

8 cilinders.

ren wikkel wordt de moxa hier in een stabiele cilinderhuls

€ 27,95 excl. 19% BTW.*

aangevuld. Op deze manier kan de positie van de cilinder
in de kop van de pijp gefixeerd blijven. De afstand van
de moxagloed tot het lichaam blijft daarmee constant en

8

Moxapijp van bakeliet

NN230

hoeft niet steeds op-nieuw gereguleerd te worden. Sim-

Moxahouder van bakeliet voor het gebruik met moxastan-

pele toepassing met speciale cilinders van Japanse moxa

gen. Met rubberen ring en rooster in de kop van de pijp.

(KR231). Eventueel kan ook de Japanse moxasigaar in de

Geschikt voor moxastangen met een diameter tot 1,9 cm.

pijp geplaatst worden.

Greeplengte: 22 cm.

Inhoud: 1 kop, 1 tweedelige handgreep, 5 moxacilinders,

€ 12,30 excl. 19% BTW.*

1 rugkrabber als opzetstuk.

€ 32,33 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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CUPPING-GLAZEN

CUPPING
V UU R C UP P I N G - G L AZ E N

CU P P I N G - BE K E R S M E T VE N TI EL

GLAZEN
SILICONE BEKERS

CUPPING-GLAZEN MET BAL

TOEBEHOOR

CUPPING VUURCUPPING

Maat M

Maat L

GERM
N
I
E
D
MA

A NY

Maat S

Maat XL
Maat XS

1

1

Vuurcupping-glas van boriumsilicaat

Vuurcupping-glas van boriumsilicaat
(mondgeblazen)

vanaf € 3,35

Diameter: XS: 2,5 cm, S: 3,5 cm, M 4,5 cm, L: 5,5 cm, XL:

DS42

Hoogwaardig vuurcupping-glas uit Duitsland in 5 maten.
Dikte van het glas ca 2 mm. Vervaardigd uit zeer sterk
boriumsilicaatglas 3.3 naar ISO 3585. Rand aan de opening ca 4 mm dik. De onder genoemde informatie over
de diameter heeft betrekking op de opening van het glas.

6,5 cm (de diameter wordt gemeten van het midden van de
rand tot het midden van de tegenoverliggende rand).
Minimum bestelaantal 5 glazen. Om de prijs per 5 of 10 glazen te berekenen, worden de gekozen maten van het product
bij elkaar opgeteld. Prijs per glas.

CE-gecertificeerd. Bijzondere eigenschappen van boriumsilicaatglas:

vanaf 5 glazen

S

M

L

XL

€ 3,52 € 3,59 € 4,78 € 5,48 € 7,30

• bestand tegen grote temperatuurwisselingen

vanaf 10 glazen € 3,35 € 3,42 € 4,55 € 5,22 € 6,95

• laag soortelijk gewicht

excl. 19% BTW.*

• bestand tegen corrosie
• neutraal bij agressieve chemicaliën
• bestand tegen zuren en logen
• hoge UV-transmissie
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XS

CUPPING VUURCUPPING

Maat M

Maat XL

Maat XS

Maat L

Maat S

2

2

Voordelig vuurcupping-glas

vanaf € 2,69

Voordelig vuurcupping-glas									

DS43

Voordelig cupping-glas met stevige rand in 5 maten. Dikte van de wand ca. 4 mm. Door de afgevlakte bovenkant is het mogelijk
het glas met de opening naar boven neer te zetten. Diameter: XS: 3 cm, S: 3,5 cm, M: 4,8 cm, L: 5,5 cm, XL: 6,5 cm (de diameter
wordt gemeten van het midden van de rand tot het midden van de tegenoverliggende rand).
Minimum bestelaantal 5 glazen. Om de prijs per 5 of 10 glazen te berekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld. Prijs per glas.

vanaf 5 glazen, XS tot XL € 2,83 excl. 19% BTW.*
vanaf 10 glazen, XS tot XL € 2,69 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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CUPPING BEKERS MET VENTIEL

1

Cupping-beker met ventiel, diameter 8 cm

vanaf € 3,13

2

3

1

Cupping-beker met ventiel, diameter 7 cm

Cupping-beker met ventiel

NonDolens®

Cupping-beker met ventiel, Max 1

vanaf € 1,79

ventiel voor de vacuümpomp. Ideale aanvulling op de kof-

ND38-Max1

ferset. Te gebruiken met de handpomp en verlengkabel.
Geproduceerd in Zuid-Korea. CE-geregistreerd.

Cupping-beker van polycarbonaat met ventiel in de maxgrootte van 8 cm diameter (de diameter wordt gemeten

1 beker € 2,99 excl. 19% BTW.*

van het midden van de rand tot het midden van de tege-

vanaf 10 bekers € 2,85 excl. 19% BTW.*

noverliggende rand). Vervaardigd uit polycarbonaat met
ventiel voor de vacuümpomp. Ideale aanvulling op de kof-

2

3

NonDolens®

ND38

ferset. Te gebruiken met de handpomp en verlengkabel.

Cupping-beker met ventiel

Geproduceerd in Zuid-Korea. CE-geregistreerd.

Cupping-beker van polycarbonaat met ventiel in 5 maten.

1 beker € 3,29 excl. 19% BTW.*

Geproduceerd in Zuid-Korea. CE-geregistreerd. Diameter:

vanaf 10 bekers € 3,13 excl. 19% BTW.*

XS 2,6 cm, S: 3,3 cm, M: 3,9 cm, L: 4,5 cm, XL: 5 cm

NonDolens®

tot het midden van de tegenoverliggende rand). Minimum

Cupping-beker met ventiel, Max 2

ND38-Max2

Cupping-beker van polycarbonaat met ventiel in de maxgrootte van 7 cm diameter (de diameter wordt gemeten

86

vanaf € 2,85

(de diameter wordt gemeten van het midden van de rand
bestelaantal 5 bekers. Om de prijs per 5 of 20 bekers te
berekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld. Prijs per beker.

van het midden van de rand tot het midden van de tege-

vanaf 5 bekers, XS tot XL € 1,95 excl. 19% BTW.*

noverliggende rand). Vervaardigd uit polycarbonaat met

vanaf 20 bekers, XS tot XL € 1,79 excl. 19% BTW.*

CUPPING BEKERS MET VENTIEL

LIT
KWA

EIT

REA
O
K
UIT

4

5

4

Handpomp

€ 8,95

6

5

NonDolens®

Verlengkabel

€ 4,05

NonDolens®

Handpomp

Hoogwaardige koffer met 19 cupping-bekers

ND40

met pomp

Hoogwaardige koffer met
19 cupping-bekers € 37,80

ND78

Efficiënte en duurzame handpomp voor cupping-bekers

Duurzame set met 19 bekers incl. handpomp en verlengstuk.

met ventiel. Ergonomisch gevormd. De fitting is eenvoudig

Kwaliteitsproduct uit Zuid-Korea. Bekers van sterk polycar-

op de cupping-beker aan te brengen en weer te verwijderen.

bonaat met ventiel. CE-geregistreerd. Handzame verpak-

€ 8,95 excl. 19% BTW.*

king in koffer. Alle onderdelen in de set zijn afzonderlijk
verkrijgbaar en kunnen aangevuld worden. Inhoud: 13
XL-bekers (diameter: 5 cm - gemeten van het midden van
de rand tot het midden van de tegenoverliggende rand),
1 L-beker (4,5 cm), 2 M-bekers (3,9 cm), 2 S-bekers (3,3

6

NonDolens®

Verlengkabel

ND77

Kabel met steekverbinding voor pomp en bekers met ven-

cm), 1 XS-beker (2,6 cm), 1 handpomp, 1 verlengkabel.

tiel. Vervaardigd in Zuid-Korea. Lengte: 50 cm.

€ 37,80 excl. 19% BTW.*

€ 4,05 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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CUPPING SILICONEN BEKERS / GLAZEN MET BAL

Maat XS

Maat S, staand en liggend

Maat M, staand en liggend
Maat L

1

Cupping-beker
van silicone vanaf € 1,42

Maat XXS, XL, L, XS, M, S staand, maat M liggend

2

1

Cupping-glazen van kunststof

vanaf € 3,99

NonDolens®

Diameter van de opening aan de binnenkant: 0,7 cm, aan
de buitenkant: 1,5 cm, hoogte: 5 cm.

Flexibele cupping-beker van transparante, huidvriendelijke
en veilige silicone. Onderdruk ontstaat door indrukken en

1 beker € 1,53 excl. 19% BTW.*

aanbrengen. Brede rand.

Maat L

vanaf 20 bekers € 1,42 excl. 19% BTW.*

NN49-L

Diameter van de opening aan de binnenkant: 4,6 cm, aan

2

Cupping-glazen van kunststof met zuigbal

ND47

de buitenkant: 7 cm, hoogte: 8 cm.

Onbreekbare cupping-bekers met zuigbal. Zuigbal is af-

1 beker € 3,72 excl. 19% BTW.*

meter van de opening van het beker: XXS: 2 cm, XS: 2,5

neembaar. Bekers hebben vijf verschillende maten. Dia-

vanaf 20 bekers € 3,49 excl. 19% BTW.*
Maat M

cm, S: 3,5 cm, M: 4 cm, L: 5 cm, XL: 6 cm. Materiaal

NN49-M

Diameter van de opening aan de binnenkant: 3,5 cm, aan
de buitenkant: 5,4 cm, hoogte: 5,5 cm.

zuigbal: zacht PVC, veilig materiaal, cadmiumvrij, Shorehardheid 52° A. Materiaal cupping-bekers: acryl. Minimum
bestelaantal 5 bekers. Om de prijs per 5 of 10 bekers te
berekenen, worden de gekozen maten van het product bij
elkaar opgeteld. Prijs per beker.

1 beker € 2,25 excl. 19% BTW.*
vanaf 20 bekers € 2,10 excl. 19% BTW.*

		

XXS-S

M-XL

vanaf 5 bekers

€ 4,20

€ 4,50

Diameter van de opening aan de binnenkant: 2 cm, aan

vanaf 10 bekers

€ 3,99

€ 4,28

de buitenkant: 3,8 cm, hoogte: 8 cm.

excl. 19% BTW.*

Maat S

1 beker € 1,63 excl. 19% BTW.*
vanaf 20 bekers € 1,52 excl. 19% BTW.*
88

NN49-XS

Maat XS

Cupping-beker van silicone

NN49-S

CUPPING GLAZEN MET BAL

Maat XL, L, M, S, XS staand M maat liggend

3

Mondgeblazen cupping-glazen

vanaf € 5,50

UKS
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S
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4

5

vanaf € 6,50

Pakket met 10 cupping-glazen,
maat M € 64,00
6

3

Mini-cupping-glas 1

Mondgeblazen cupping-glazen met zuigbal

TV44

4

Zeer licht cupping-glas, daardoor gemakkelijk te hanteren.

TV44-M-10er

€ 64,00 excl. 19% BTW.*

dikte. 5 verschillende maten. Cupping-glas is zeer geschikt
stulpende rand aan de opening. Materiaal zuigbal: zacht

Pakket met 10 cupping-glazen

vanaf € 7,50

Gelijke kenmerken als TV44. Maat M.

Handgemaakt in Duitsland. SCHOTT-AR®-glas met 1 mm
voor massage. Bal heeft een hoge zuigkracht. Licht uit-

Mini-cupping-glas 2

5

Mini-cupping-glas met bal

ND44-Mini 1

PVC, veilig materiaal, cadmiumvrij, Shore-hardheid 52° A.

Extra klein, mondgeblazen cupping-glas van boriumsili-

Diameter (gemeten van het midden van de rand tot het

caat. Zeer geschikt voor gezichtsbehandelingen. Diameter:

midden van de tegenoverliggende rand / gewicht incl.

1 cm.

bal): XS: 2,5 cm / 51 g, S: 3,5 cm / 52 g, M: 4,5 cm, /

1 glas € 7,10 excl. 19% BTW.*

53 g, L: 5 cm / 59 g, XL: 6 cm, 69 g. Om de prijs per 10

vanaf 5 glazen € 6,50 excl. 19% BTW.*

glazen te berekenen, worden de gekozen maten van het
product bij elkaar opgeteld.

		

XS-S		

6
M-XL

1 glas 		

€ 6,50

€ 7,50

vanaf 10 glazen

€ 5,50

€ 6,50

excl. 19% BTW.*

Mini-cupping-glas met bal

ND44-Mini 2

Gelijke kenmerken als ND44-Mini1. Diameter: 2 cm.

1 glas € 8,20 excl. 19% BTW.*
vanaf 5 glazen € 7,50 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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CUPPING TOEBEHOOR

Wattenklem

2

1

Wattenbolletjes

3

Glazen staaf

vanaf € 1,59

€ 2,15

4

1

Wattenbolletjes

XP2

€ 14,95

Glazen staaf

DS51

Eenzijdig gebogen glazen staaf met stompe uiteindes. Ge-

bolletje wordt in de klem genomen, in alcohol gedrenkt,

schikt voor o.a. punten zoeken, acupressuur, oor- en me-

aangestoken en kort in het vuurcupping-glas gehouden.

ridiaanmassage of het zacht verwijderen van glazen bij

Individueel gewicht: 0,5 g, totaal gewicht: 100 g.

cupping. Lengte: 14 cm, diameter: 7 mm.

1 VE € 1,99 excl. 19% BTW.*

€ 2,15 excl. 19% BTW.*

NonDolens®

Wattenklem

4

XP1

NonDolens®

Wattencontainer
Hoogte: 15 cm, diameter: 15 cm.

kunnen met dit hulpmiddel in alcohol gedrenkt en voor

€ 14,95 excl. 19% BTW.*

Lengte: 15 cm.

€ 7,55 excl. 19% BTW.*

DS72

Wattencontainer van roestvrij staal met 2,6 liter inhoud.

Klem van edelstaal voor het fixeren van watten. Watten
verhitting van het vuurcupping-glas opgebrand worden.

90

3

Wattencontainer

200 onsteriele wattenbolletjes t.b.v. vuurcupping. Het

vanaf 5 VE € 1,59 excl. 19% BTW.*

2

€ 7,55

CUPPING TOEBEHOOR

5

Alcohol- of spirituslamp

€ 15,25

6

7

8

Alcohol- of spirituslamp
met navulopening € 19,95

Lont

€ 0,98

9

10

Bak van edelstaal,
maat S, M, L vanaf € 6,21

5

Alcohol- of spirituslamp

XP9

DS70-S

Bak voor het opbergen van naalden en instrumenten.

glazen. Capaciteit: 100 ml. Kwaliteitsproduct uit Duitsland.

Roestvrij edelstaal. Afgeronde hoeken. Lengte: 21,5 cm,

Lont bevestigd in kurk en messing. Het aangeslepen glazen

breedte: 10,5 cm, hoogte: 2 cm.

deksel beschermd tegen verdamping.

€ 6,21 excl. 19% BTW.*

Alcohol- of spirituslamp met navulopening

XP10

9

Bak van edelstaal, maat M

DS70-M

Bak voor het opbergen van naalden en instrumenten. Roest-

Alcohol- of spirituslamp voor het verhitten van vuurcup-

vrij edelstaal. Afgeronde hoeken. Lengte: 24 cm, breedte:

ping-glazen. Met navulopening. Capaciteit: 100 ml.

18 cm, hoogte: 3 cm.

Kwaliteitsproduct uit Duitsland. Lont bevestigd in kurk en

€ 12,89 excl. 19% BTW.*

messing. Het aangeslepen glazen deksel beschermd tegen
verdamping.

10

€ 19,95 excl. 19% BTW.*

7

Bak van edelstaal, maat S

Alcohol- of spirituslamp voor het verhitten van vuurcupping-

€ 15,25 excl. 19% BTW.*

6

8

Lont voor alcohol- of spirituslamp

DS70-L

Bak voor het opbergen van naalden en instrumenten. Roest-

XP11

Lont met meerdere draden voor alcohol- of spirituslampen.
Kwaliteitsproduct uit Duitsland. Lengte: 12 cm.

Bak van edelstaal, maat L

vrij edelstaal. Afgeronde hoeken. Lengte: 26 cm, breedte:
20 cm, hoogte: 3 cm.

€ 16,29 excl. 19% BTW.*

€ 0,98 excl. 19% BTW.*
*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPRESSUUR BOLLETJES OP PLEISTER

L
B E S TS E

1

LER

Oorzaden op pleister
vanaf € 3,14

2

1

Verzilverde magneetbolletjes

Cloud & Dragon

Oorzaden op pleister

3

vanaf € 3,22

Vergulde magneetbolletjes

vanaf € 3,36

mm. 10 plastic blokken à 10 pleisters. 1 verpakkingseen-

CD28

heid (VE) bevat 100 bolletjes. Minimum bestelaantal 5 VE.
Prijs per VE.

Vaccariae segetalis (wang bu liu xing) op anti-allergene
pleister. Huidkleurige pleister heeft een goede kleefkracht.

vanaf 5 VE € 3,39 excl. 19% BTW.*

Makkelijk uit de plastic blokken te verwijderen. Diameter

vanaf 10 VE € 3,22 excl. 19% BTW.*

van de zaden is ca. 1,5 mm. 10 plastic blokken à 10

3

zaadpleisters.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 oorzaden. Minimum
bestelaantal 5 VE. Prijs per VE.

2

Vergulde magneetbolletjes

DS83

Vergulde magneetbolletjes op hypoallergene pleister. 800

vanaf 5 VE € 3,31 excl. 19% BTW.*

Gauss. Gouden bolletjes werken toniserend op het lichaam

vanaf 10 VE € 3,14 excl. 19% BTW.*

en sederend op de oorschelp. Huidkleurige pleister heeft

Shen Long

verwijderen. Diameter van het bolletje ca. 1,5 mm. 10

Verzilverde magneetbolletjes

een goede kleefkracht. Makkelijk uit de plastic blokken te

DS82

Verzilverde magneetbolletjes op hypoallergene pleister.
800 Gauss. Zilveren bolletjes werken sederend op het

plastic blokken à 10 pleisters.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 100 bolletjes. Minimum
bestelaantal 5 VE. Prijs per VE.

lichaam en toniserend op de oorschelp. Huidkleurige pleis-

vanaf 5 VE € 3,54 excl. 19% BTW.*

ter heeft een goede kleefkracht. Makkelijk uit de plastic

vanaf 10 VE € 3,36 excl. 19% BTW.*

blokken te verwijderen. Diameter van het bolletje ca. 1,5

94

Shen Long

ACUPRESSUUR BOLLETJES OP PLEISTER

4

6

4

Stalen bolletjes
op pleister € 12,50

Stalen bolletjes op
transparante pleister

€ 12,50

Magrain

Stalen bolletjes op pleister

5

5

7

MA84

6

Vergulde bolletjes
op pleister € 14,50

Vergulde bolletjes op
transparante pleister € 14,50

Magrain

Stalen bolletjes op transparante pleister

MA86

Stalen bolletjes op hypoallergene, huidkleurige pleister uit

Stalen bolletjes op hypoallergene, transparante pleister uit

Japan. Te gebruiken voor punten in het oor en lichaam.

Japan. Te gebruiken voor punten in het oor en lichaam.

Diameter van de bolletjes: 1,2 mm, diameter van de pleis-

Diameter van de bolletjes: 1,2 mm, diameter van de pleis-

ter: 7 mm. 15 papieren blisters met elk 20 bolletjes.

ter: 7 mm. 15 papieren blisters met elk 20 bolletjes.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 300 bolletjes.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 300 bolletjes.

€ 12,50 excl. 19% BTW.*

€ 12,50 excl. 19% BTW.*

Magrain

Vergulde bolletjes op pleister

MA85

7

Magrain

Vergulde bolletjes op transparante pleister

MA87

Vergulde bolletjes op hypoallergene, huidkleurige pleister

Vergulde bolletjes op hypoallergene, transparante pleister

uit Japan. Te gebruiken voor punten in het oor en lichaam.

uit Japan. Te gebruiken voor punten in het oor en lichaam.

Diameter van de bolletjes: 1,2 mm, diameter van de pleis-

Diameter van de bolletjes: 1,2 mm, diameter van de pleis-

ter: 7 mm. 15 papieren blisters met elk 20 bolletjes.

ter: 7 mm. 15 papieren blisters met elk 20 bolletjes.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 300 bolletjes.

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 300 bolletjes.

€ 14,50 excl. 19% BTW.*

€ 14,50 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPRESSUUR BOLLETJES OP PLEISTER

1

Koper- en zinkbolletjes op pleister

2

3

1

Pincet van edelstaal

Maeda®

Koper- en zinkbolletjes op pleister

wel 'Extraordinary Vessels' genoemd. 5 koperen plaatjes
op ronde en 5 zinken plaatjes op vierkante pleisters.
1 verpakkingseenheid (VE) bevat 10 plaatjes op pleister.

pleister uit Japan. De plaatjes zijn aan beide kanten plat.

€ 9,25 excl. 19% BTW.*

Diameter van de bolletjes: 1 mm, diameter van de pleister:

2

3

NonDolens®

XP12

in rechthoekige blisters. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat

Pincet van edelstaal

200 bolletjes.

Roestvrijstalen pincet voor vakkundig en hygiënisch aan-

€ 14,39 excl. 19% BTW.*

brengen van kleine pleisters. Lengte: 10,5 cm.

Maeda®

Koper- en zinkplaatjes op pleister

€ 4,69 excl. 19% BTW.*

MD81

Plaatjes van koper en zink op huidkleurige pleister uit Japan. De plaatjes zijn aan beide kanten plat. Diameter van

96

€ 9,25

de plaatjes: 5 mm, diameter van de pleister: 2 cm. Ook

Bolletjes van koper en zink op hypoallergene, huidkleurige

peren bolletjes in gekartelde blisters. 100 zinken bolletjes

Koper- en zinkplaatjes op pleister

€ 4,69

MD80

8 mm. Ook wel 'Extraordinary Vessels' genoemd.100 ko-

€ 14,39

ACUPRESSUUR ACCU-BAND

4

Magneten op pleister (800 Gauss)

€ 6,50

5

Vergulde magneten (800 Gauss)

7
6

Vergulde magneten
(6.000 Gauss) € 15,95
8

4

Accu-Band

Magneten op pleister, 800 Gauss

pool. Diameter van de magneten: 5 mm, diameter van de
pleister: 20 mm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 12 mag-

lichaam raakt (zuidpool) is deze licht kegelvormig en heeft

neten op pleister.

in het midden een kleine, stompe verhoging, die extra sti-

€ 15,95 excl. 19% BTW.*

muleert. Diameter van de magneten: 5 mm, diameter van

7

Vergulde magneten, 800 Gauss

AB183

Vergulde ferrietmagneet (9.000 Gauss) op huidkleurige
pleister uit Japan. Magneet is vlak cilindrisch gevormd.

AB181

Waar de magneet het lichaam raakt bevindt zich de zuidpool. Diameter van de magneten: 5 mm, diameter van de

Vergulde ferrietmagneet (800 Gauss) op huidkleurige

pleister: 20 mm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 12 ma-

pleister uit Japan. Waar de magneet het lichaam raakt

gneten op pleister.

(zuidpool) is deze licht kegelvormig en heeft in het midden

€ 19,95 excl. 19% BTW.*

een kleine, stompe verhoging, die extra stimuleert. Diameter van de magneten: 5 mm, diameter van de pleister:
20 mm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 24 magneten

6

Accu-Band

Vergulde magneten, 9.000 Gauss

€ 6,50 excl. 19% BTW.*
Accu-Band

€ 10,95

Waar de magneet het lichaam raakt bevindt zich de zuid-

huidkleurige pleister uit Japan. Waar de magneet het

5

Reservepleisters

pleister uit Japan. Magneet is vlak cilindrisch gevormd.

Ferrietmagneet met kunststof omhulsel (800 Gauss) op

magneten op pleister.

Vergulde magneten
(9.000 Gauss) € 19,95

Vergulde ferrietmagneet (6.000 Gauss) op huidkleurige

AB180

de pleister: 20 mm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 24

€ 9,90

8

Reservepleisters

AB186

op pleister.

Ronde, huidkleurige reservepleisters voor Accu-Band mag-

€ 9,90 excl. 19% BTW.*

neten. Zoals in de originele verpakkingen. 12 vellen x 12

Accu-Band

bevat 120 pleisters.

Vergulde magneten, 6.000 Gauss

pleisters. Diameter: 20 mm. 1 verpakkingseenheid (VE)

AB182

€ 10,95 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPRESSUUR ROLLERS & THERAPIEPENNEN

2

1

5 goudkleurige vingerrollers

5 zilverkleurige vingerrollers

€ 2,49

3

4

1

Puntzoeker en therapiepen
voor handacupunctuur, type 2

5 goudkleurige vingerrollers

5

DS58-G

de binnenkant, zonder rek: 7 mm. Maximale rek tot ca.
25 mm. 1 verpakkingseenheid (VE) bevat 5 vingerrollers.

4

handacupunctuur, type 2

DS58-S

NN64

Druktaster van edelstaal voor de handacupunctuur met een
kegelvormige en ruitvormige punt. De greep is in het midden tot 2 cm lengte draaibaar. Lengte: 9,5 cm, diameter:
8 mm.

€ 2,49 excl. 19% BTW.*

€ 7,90 excl. 19% BTW.*

5

DS64

Klassieke sonde van edelstaal voor handacupunctuur en
massage. Met twee punten: kegelvormig en met een bal-

98

Dongbang

Puntzoeker en therapiepen voor

1 verpakkingseenheid (VE) bevat 5 vingerrollers.

handacupunctuur, type 1

€ 4,95

€ 7,90 excl. 19% BTW.*

Zoals DS58-G maar zilverkleurig.

Puntzoeker en therapiepen voor

Grote dermaroller

diameter: 8 mm.

€ 2,49 excl. 19% BTW.*

3

€ 7,90

letje. Greep is in het midden draaibaar. Lengte: 9 cm,

werking maakt intensieve massage mogelijk. Diameter aan

5 zilverkleurige vingerrollers

Puntzoeker en therapiepen
voor handacupunctuur, type 1

€ 7,90

Elastische ringen voor het rollen met de vingers. Goede af-

2

€ 2,49

Grote dermaroller

DS54

Dermaroller van aluminium met 600 piramidevormige punten. Diameter: 2,5 cm, breedte: 10 cm.

€ 4,95 excl. 19% BTW.*

ACUPRESSUUR ROLLERS

VEL
AANBE

6

Dermaroller

ING

€ 7,95

7

8

Dermaroller met geveerde druktaster

ND56

Dermaroller

8

Japanse dermaroller

€ 55,00

Dermaroller met geveerde druktaster

DS55

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dermaroller van

Roller van edelstaal met 96 punten, die aan het eind van

edelstaal met goudkleurige wals. Hoogwaardige afwer-

de handgreep een geïntegreerde druktaster met veer heeft.

king, geproduceerd in Zuid-Korea. 96 piramidevormige

Rol en druktaster zijn goudkleurig. Punten staan als kleine

punten op een 2,4 cm brede rol. Lengte van de greep:

piramides op een 2,4 cm brede rol. Hoogwaardige afwer-

4,5 cm.

king. Lengte van de greep: 5 cm. Lengte van de druktaster:
5 cm. Totale lengte met druktaster: 12 cm.

€ 7,95 excl. 19% BTW.*

7

€ 55,00

€ 8,45

9

6

Premium dermaroller

Maeda®

Premium dermaroller

€ 8,45 excl. 19% BTW.*

MD70

Japanse dermaroller van massief edelstaal met goudkleuri-

9

Maeda®

Japanse dermaroller

MD57

ge wals. Zeer precies afgewerkt. Soepel draaiende wals.

Japanse dermaroller van edelstaal. Wals van verchroomd

Vorm van de punten: piramide op een ruitvormige basis

messing. Zeer geschikt voor het stimuleren van een groter

met afgevlakte top. Wals: diameter: 3,8 cm, breedte: 2,7

huidoppervlak. Ruitvormige punten. Breedte van de rol:

cm. Handgreep: Lengte: 9,5 cm. Totaalgewicht: 275 g.

4,5 cm. Lengte van de handgreep: 9 cm. Totaalgewicht:

€ 55,00 excl. 19% BTW.*

114 g.

€ 55,00 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPRESSUUR AKUPUNKT-MASSAGESTIFTEN (APM)

2

1

APM-staafje van geëloxeerd staal

3

APM-staafje van verchroomd messing

APM-staafje van gepolijst aluminium

vanaf € 14,90

APM-staafje van gepolijst messing

vanaf € 16,60

vanaf € 13,90

vanaf € 16,90

4

Maat M

Alle akupunkt-massagestiften (APM), ook wel aku-

€ 15,50 excl. 19% BTW.*

punkt-meridiaanmassage staven (AMM) genoemd,
zijn hoogwaardig afgewerkt. De staven worden
tevens voor het behandelen van littekens gebruikt.

3

Maat S

Diameter van de kleine ovaal: 3 en 4 mm

€ 16,90 excl. 19% BTW.*

Diameter van de grote ovaal: 6 en 7 mm

Maat M

Lengte maat S: 13 cm

4
APM-staafje van geëloxeerd staal

Maat M

ND120-S
ND120-M

€ 14,50 excl. 19% BTW.*

2

NonDolens®

APM-staafje van gepolijst aluminium
Maat S
€ 14,90 excl. 19% BTW.*
100

ND122-M

NonDolens®

APM-staafje van gepolijst messing

NonDolens®

€ 13,90 excl. 19% BTW.*

ND122-S

€ 17,50 excl. 19% BTW.*

Lengte maat M: 15 cm

Maat S

NonDolens®

APM-staafje van verchroomd messing

Diameter handgreep: 7 mm

1

ND121-M

ND121-S

Maat S
€ 16,60 excl. 19% BTW.*
Maat M
€ 17,10 excl. 19% BTW.*

ND123-S
ND123-M

ACUPRESSUUR GUA SHA

5

Massagestaaf type 1, maat S

€ 4,95

6

7

9

Massagestaaf type 2

Eendenpoot

Massagestaaf type 1, maat M

€ 8,10

€ 8,15

€ 3,30

10

Holle hoorn

€ 4,95

€ 8,10

cm, diameter van de kolf: 2,5 cm.

dige hoorn van de waterbuffel (Bubalus bubalis)

€ 8,15 excl. 19% BTW.*

in India vervaardigd. Omdat het om een handgein sommige gevallen licht afwijken.

Massagestaaf type 3

uiteinde. Lengte: 13 cm, diameter van de handgreep: 1,5

Alle Gua Sha producten worden van hoogwaar-

maakt natuurproduct gaat, kunnen de afmetingen

8

8

Massagestaaf type 3

ND162

Licht kegelvormige staaf met afgeronde uiteindes. Lengte:

5

NonDolens®

Massagestaaf type 1, maat S

11 cm, diameter van de dikke zijde: 1,6 cm, diameter van

ND160

de smalle zijde: 1 cm.

€ 4,95 excl. 19% BTW.*

Korte staaf met ovale handgreep, wordt smaller naar het
midden en gaat dan over in een vlakke schraper. Lengte:
8 cm, diameter van de handgreep: 1 cm.

9

Eendenpoot

€ 4,95 excl. 19% BTW.*

6

Massagestaaf type 1, maat M
greep: 1,7 cm.

zacht afgerond. Lengte: 8,5 cm, breedte: 5,5 cm.

€ 3,30 excl. 19% BTW.*

10

€ 8,10 excl. 19% BTW.*
Massagestaaf type 2

NonDolens®

Holle hoorn

ND161

Korte staaf met ovale handgreep, wordt smaller naar het midden en gaat dan over in een dikke kolf met schuin afgevlakt

ND170

Gua Sha-instrument in de vorm van een eendenpoot. Zeer

ND171

Zoals ND160. Lengte: 13 cm, diameter van de hand-

7

NonDolens®

ND172

Holle Gua Sha hoorn. Eenzijdige opening van ca. 3 cm
doorsnee. Lengte: 14 cm.

€ 8,10 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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ACUPRESSUUR GUA SHA

1

2

Vlakke rechthoek, maat L, M, S

Gebogen rechthoek, maat M, L, S

vanaf € 3,20

vanaf € 3,90

3

1

NonDolens®

Vlakke rechthoek, maat S

Lengte: 6,8 cm, breedte: 4 cm.

€ 3,90 excl. 19% BTW.*

aan elkaar in een lichte boog. Zeer zacht afgerond. Leng-

Gebogen rechthoek, maat M

te: 6,5 cm, breedte: 3,8 cm.

€ 4,25 excl. 19% BTW.*

ND163

Gebogen rechthoek, maat L

Zoals ND164. Lengte: 8 cm, breedte: 4,5 cm.

ND165

Zoals ND164. Lengte: 10 cm, breedte: 5,5 cm.

Gebogen rechthoek, maat S

102

€ 4,75 excl. 19% BTW.*

3

NonDolens®

Kam

€ 4,10 excl. 19% BTW.*
NonDolens®

ND175

Zoals ND174. Lengte: 10,5 cm, breedte: 5,5 cm.

€ 3,70 excl. 19% BTW.*

2

ND173

Zoals ND174. Lengte: 7,5 cm, breedte: 4,5 cm.

€ 3,20 excl. 19% BTW.*

Vlakke rechthoek, maat L

€ 5,80

In doorsnee gebogen rechthoek. Zeer zacht afgerond.

ND164

Lange kanten van de Gua Sha rechthoek lopen parallel

Vlakke rechthoek, maat M

Kam

ND169

Kamvormig instrument met 6 tanden. Zeer zacht afgerond.
Lengte: 10,5 cm, breedte: 8 cm.

ND174

€ 5,80 excl. 19% BTW.*

ACUPRESSUUR GUA SHA

PR
PAKKET

IJS

Gua Sha set

4

5

Massieve hoorn

€ 6,70

6

7

4

NonDolens®

Vis zonder inkepingen

ND180

Gua Sha set

6

Vis met inkepingen

€ 4,79

€ 4,59

NonDolens®

Vis met inkepingen

ND167

De 5-delige set bestaat uit 3 rechthoeken (3,8 x 6,5 cm;

Visvormige massageschraper. Zeer zacht afgerond. Leng-

4,5 x 8 cm, 5,5 x 10 cm), 1 vis, 1 hoorn. Alle producten

te: 14 cm, breedte: 4 cm.

zijn zeer zacht afgerond, geen scherpe hoeken.

€ 4,79 excl. 19% BTW.*

€ 19,90 excl. 19% BTW.*

5

€ 19,90

NonDolens®

7

ND166

Massieve hoorn

Hoornvormig Gua Sha-instrument van massieve hoorn.
Lengte: 16 cm, maximale diameter: 3,5 cm.

NonDolens®

Vis zonder inkepingen

ND168

Visvormige massageschraper. Zeer zacht afgerond. Lengte: 14 cm, breedte: 4 cm.

€ 4,59 excl. 19% BTW.*

€ 6,70 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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TDP-LAMPEN

TDP

LAMPEN

TDP-LAMPEN

TD P-LAMPE N
Achtergrond: De afkorting TDP staat in het Chinees voor 'Teding Diancibo Pu' en betekent 'speciaal
elektromagnetisch spectrum'. De TDP-lamp is een therapeutisch instrument dat in 1980 door
een groep wetenschappers en artsen van het silicaat-onderzoeksinstituut Chongqing in China
werd uitgevonden. De TDP-lamp heeft zich bij de behandeling van talloze aandoeningen als buitengewoon werkzaam bewezen. Vergelijkbaar met acupunctuur wordt de energiestroom in de
meridianen hiermee positief beïnvloed. Patiënten ervaren een uiterst aangename en weldadige
warmte.

Goedkeuring: De TDP-lamp is CE-geregistreerd door de TÜV SÜD en is daarmee in Duitsland
en in de Europese Economische Ruimte (EER) volgens de wet inzake medische hulpmiddelen als
medicinaal apparaat toegestaan. Daarnaast heeft ook de FDA, de hoogste gezondheidsinstantie
in de Verenigde Staten, de verkoop hiervan vrijgegeven.

Werking: Het infraroodspectrum van 2 tot 25 micrometer wordt door het menselijk lichaam bijzonder goed opgenomen. Een met 31 mineralen bedekte keramiekplaat genereert bij ca. 280
graden Celsius precies deze bandbreedte van elektromagnetische golven. De plaat is bedekt met
de volgende samenstelling: silicium Si, calcium Ca, chroom Cr, mangaan Mn, ijzer Fe, koper Cu,
zink Zn, kobalt Co, tin Sn, boor B, zwavel S, selenium Se, cadmium Cd, titanium Ti, zirkonium
Zr, wolfraam W, jodium I, arsenicum Al, natrium Na, barium Ba, aluminium, Al, molybdeen
Mo, antimoon Sb, cerium Ce, bismut Bi, fluor F, iridium Ir, nikkel Ni, magnesium Mg, lood Pb,
koolstof C.

Doc Save® geeft u twee jaar garantie.
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TDP-LAMPEN

1

TDP-lamp
met enkele kop

2

1

Chongqing Xinfeng

TDP-lamp met enkele kop

CX110

2

€ 199,00

Grote mineraalplaat

€ 35,00

Chongqing Xinfeng

Grote mineraalplaat

CX103

Langgolvige infrarood-mineraallamp met grote straalkop.

Mineraalplaat, voorzien van 31 mineralen en geschikt

Diameter: 16,6 cm. Bestralingsplaat zorgt voor het ideale

voor grote straalkoppen. Diameter: 16,6 cm. Levensduur:

spectrum bij lange-golftherapie. In hoogte verstelbaar en

ca. 1.000 uur. Reserve-onderdeel voor de lampen met en-

met wijd zwenkbereik. Een digitaal display geeft de actuele

kele (CX110) en dubbele kop (CX111).

therapieduur en totale gebruiksduur weer. De mineraalplaat moet na ca. 1000 uur verwisseld worden (CX103).

€ 35,00 excl. 19% BTW.*

Staat stabiel op vijf poten. De wielen worden in Duitsland
geproduceerd en zijn geschikt voor zowel vloerbedekking
als parket.

€ 199,00 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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TDP-LAMPEN

Grote mineraalplaat

2

1

TDP-lamp
met dubbele kop

€ 259,00

3

1

€ 18,50

Reserve-onderdeel voor de lampen met enkele (CX110) en

TDP-lamp met dubbele kop

dubbele kop (CX111).

CX111

Langgolvige infrarood-mineraallamp met twee grote straalkoppen. Diameter: 16,6 cm per kop. Elke kop is afzonderlijk stuur- en draaibaar. Bestralingsplaat zorgt voor het ide-

€ 35,00 excl. 19% BTW.*

3

Dr. Jur. Günter Harnisch

Die chinesische Heillampe

BU1

ale spectrum bij lange-golftherapie. Een digitaal display

Editie 2013. 159 pagina's, hardcover (let op: Duitstalig).

geeft de actuele therapieduur en totale gebruiksduur weer.

Beschrijving van de behandeling van verschillende medi-

De mineraalplaten moeten na ca. 1.000 uur verwisseld

sche aandoeningen met de TDP lamp. Talrijke illustraties

worden (CX103). Staat stabiel op vijf poten. De wielen

van bestralingsmethodes. 159 pagina's, hardcover. Het

worden in Duitsland geproduceerd en zijn geschikt voor

boek geeft informatie over preventie en zelfhulp bij ziek-

zowel vloerbedekking als parket.

ten. Voor de therapeutische praktijk en thuisgebruik.

€ 259,00 excl. 19% BTW.*

€ 18,50 excl. 19% BTW.*

Chongqing Xinfeng

Grote mineraalplaat

CX103

Mineraalplaat, voorzien van 31 mineralen voor grote straalkoppen. Diameter: 16,6 cm. Levensduur: ca. 1.000 uur.
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Die chinesische Heillampe

Chongqing Xinfeng

en digitaal display

2

€ 35,00

TDP-LAMPEN

4

TDP-tafellamp

5

€ 109,00

Mineraalplaat in standaardmaat

6

4

Chongqing Xinfeng

CX112

TDP-tafellamp

Veiligheidsbril tegen
infraroodstraling € 14,45

UVEX

Veiligheidsbril tegen infraroodstraling

DS105

Langgolvige infrarood-mineraallamp met straalkop in stan-

Comfortabele bril voor de bescherming van de ogen te-

daardmaat. Diameter: 12,4 cm. Geoptimaliseerde verwar-

gen infraroodstraling. De bescherming is in het volledige

ming: temperatuur is in 2 minuten bereikt. Zwenkt naar

spectrum van IR-licht (780 nm tot 1 mm) werkzaam. Hoog

voren en achteren. Bestralingsplaat zorgt voor het ideale

draagcomfort door de lichte, flexibele pootjes, die in vier

spectrum bij lange-golftherapie. Een digitaal display geeft

lengtes verstelbaar zijn. Past over normale brillen. Ge-

de actuele therapieduur en totale gebruiksduur weer. De

maakt van polycarbonaat.

mineraalplaat moet na ca. 1.000 uur verwisseld worden

Opmerking: Het dragen van een veiligheidsbril bij gebruik

(CX104). Stabiele lampvoet.

van een TDP-lamp wordt door de wet niet voorgeschreven.
Het IR-licht van de lamp is langgolvig en daardoor minder

€ 109,00 excl. 19% BTW.*

5

6

€ 28,50

schadelijk. Bij intensieve bestraling van de oogpartij bevelen we de bril uit veiligheidsoverwegingen toch aan.

Chongqing Xinfeng

Mineraalplaat in standaardmaat

CX104

€ 14,45 excl. 19% BTW.*

Mineraalplaat, voorzien van 30 mineralen voor straalkoppen
in de standaardmaat. Diameter: 12,4 cm. Levensduur: ca.
1.000 uur. Reserve-onderdeel voor de TDP-tafellamp (CX112).

€ 28,50 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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CRÈMES & OLIËN

DOC SAVE ® BEOORDELING
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FYSIO KINESIOLOGISCHE TAPE

DER
BIJZONTERK
TREKS

1

2
De NonDolens tape
wordt gemaakt van hoogwaardige
materialen onder strenge kwaliteitscontroles.
• Zeer elastische kinesiologietape
• Uitstekende kleefkracht

IKT
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• Goede huidverdraagzaamheid
• Ademend door de lucht- en waterdoorlatende weefselstructuur
• Golvende acryl kleeflaag
• Waterbestendig: douchen,
zwemmen en sporten is mogelijk
• Uitstekende kwaliteit tegen gunstige prijs

1

ND130

NonDolens®

Kinesiologietape

Afmetingen: 5 cm x 35 m. Anders zoals ND100.

Zeer elastische kinesiologietape. Uitstekende kleefkracht

Kleuren: • pink • blue • beige • black

en zeer goede huidverdraagzaamheid. Ademend door de

1 VE € 26,95 excl. 19% BTW.*

lucht- en waterdoorlatende weefselstructuur. Waterbesten-

vanaf 5 VE € 25,60 excl. 19% BTW.*

dig: douchen, zwemmen en sporten is mogelijk. Katoen
met golvende acryl kleeflaag. Eigenschappen: hechtmiddel
wordt door lichaamswarmte geactiveerd. De tape kan 3 tot
5 dagen gedragen worden. De tape bevat geen werkzame

112

2

NonDolens®

Kinesiologie tape PRO

ND106

stoffen of latex. 1 rol per verpakkingseenheid (VE).

Kinesiologie tape met vaste weefselstructuur voor inten-

ND100

sieve belasting. Bevat viscose. Andere kenmerken zoals

Afmetingen: 5 cm x 5 m.

Afmetingen: 5 cm x 5 m.

Kleuren: • pink • blue • green • yellow • beige • black

Kleuren: • pink • blue • green • beige • black

1 VE € 4,99 excl. 19% BTW.*

1 VE € 5,50 excl. 19% BTW.*

vanaf 24 VE € 4,75 excl. 19% BTW.*

vanaf 24 VE € 5,20 excl. 19% BTW.*

ND100.

FYSIO KINESIOLOGISCHE TAPE

Cross tape, maat S, M, L

3

4

Hechtspray

vanaf € 9,45

€ 11,68

6
5
3

Verwijderspray

€ 13,40

€ 12,56

5

NonDolens®

Mueller®

XP52

Cross tape in 3 maten

Verwijderspray: Tape & Tuffner Remover

Rastertape voor nauwkeurige behandeling van het pro-

Verwijdert lijmresten zacht en grondig van de huid en an-

bleemgebied. Deze zachte, huidkleurige, elastische cross

dere oppervlakken. De spray bevat olie en verzorgt de

tape heeft een perfecte kleefkracht.

huid, die na het dragen van tape geïrriteerd kan zijn. Met

ND101

sinaasappelgeur. Toepassing: Spray op de tape aanbren-

- Maat S: Afmeting van een patch is 27 x 21

gen, laten inwerken en tape verwijderen. Vooral bij spor-

mm. 1 verpakkingseenheid (VE): 180 cross tapes, 9 per vel.

ND102

tief gebruik aanbevolen. Na het verwijderen met de remo-

- Maat M: Afmeting van een patch is 36 x 29

verspray is de huid vet en moet intensief gereinigd worden

mm. 1 verpakkingseenheid (VE): 120 cross tapes, 6 per vel.

om nieuwe tape aan te kunnen brengen. Inhoud: 283 g.

ND103 - Maat L: Afmeting van een patch is 52 x 44 mm.

€ 12,56 excl. 19% BTW.*

1 verpakkingseenheid (VE): 40 cross tapes, 2 per vel.

1 VE € 9,95 excl. 19% BTW.*

6

vanaf 10 VE € 9,45 excl. 19% BTW.*

4

Hoogwaardige schaar voor tape

Made in Germany

Hoogwaardige schaar voor tape

ND115

Schaar van topkwaliteit uit Solingen - Duitsland. Eenzij-

Mueller®

XP51

dige kartelrand voor stabiel en gecontroleerd knippen.

Hechtspray voor optimale kleefkracht van de tape. Voor

tape. Ook zeer geschikt voor het afronden van de hoeken.

Hechtspray: Quick Drying Adherent

het tapen op de huid sprayen. Droogt snel en is kleurloos.
Toepassing: Voor smalle tapes (lymftaping), correcties (verwijderen en opnieuw aanbrengen) en in extreme of sportieve omstandigheden. Inhoud: 283 g.

€ 11,68 excl. 19% BTW.*

Voorkomt wegglijden. Voor nauwkeurig afknippen van
Ergonomisch handvat met zachte rubber binnenkant. Voordelen ten opzichte van normale scharen: speciale afwerking voor bijzonder scherp en precies knippen. Roestvrij
edelstaal, gehard in ijs voor langdurige snijkracht. Ergonomisch handvat van onbreekbaar kunststof met antisliplaag comfortabel voor gebruik in beide handen. Lengte: 20 cm.

€ 13,40 excl. 19% BTW.*

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.

113

FYSIO CRÈMES & OLIËN

PRE

1

Aloe vera crème

LITEIT
A
W
K
MIUM

vanaf € 14,13

2

3

1

Aloe vera crème

Amandelolie

FX1

gebieden van het lichaam worden gemasseerd. Bij uitstek
geschikt voor langdurige massages.

en zuinig in gebruik: met een kleine hoeveelheid is het
mogelijk grote gebieden van het lichaam te masseren. Bij

1 VE (1.050 ml) € 19,50 excl. 19% BTW.*

uitstek geschikt voor langdurige massages.

vanaf 6 VE € 17,55 excl. 19% BTW.*

3

vanaf 6 VE € 14,13 excl. 19% BTW.*
Arnica Montana crème (valkruid)

Amandelolie

FX3

Pure amandelolie. Verkregen uit de eerste koude persing.

FX2

Ontstekingsremmende, hoogwaardige massage crème met
extracten van arnica montana, paardenkastanje, calendula en aloe vera. Arnica montana stimuleert de stofwisse-

Uitstekend geschikt voor massages, zelfs voor langdurige
massages. Werkt huidregenererend door de hoge vitamine E gehalte. Antioxiderende en hydraterende eigenschappen. Zeer verzachtend.

ling, bevordert de spiergroei, stimuleert de bloedsomloop

1 VE (1.050 ml) € 14,60 excl. 19% BTW.*

en vermindert ontstekingen. Paardekastanje en calendula

vanaf 6 VE € 13,14 excl. 19% BTW.*

hebben anti-inflammatoire en vaatvernauwende effecten.
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vanaf € 13,14

nig in gebruik: met een kleine hoeveelheid kunnen grote

hoogwaardige olie en aloë vera. De crème is zeer effectief

1 VE (1.050 ml) € 15,70 excl. 19% BTW.*

vanaf € 17,55

Aloë Vera hydrateert. De crème is zeer effectief en zui-

Speciaal voor massage ontwikkelde crème. Gemaakt van

2

Arnica Montana crème

FYSIO CRÈMES & OLIËN

PRE

4

Massageolie

LITEIT
A
W
K
MIUM

vanaf € 11,97

5

6

4

Doseerpomp

FX4

Massageolie

olie) en vitamine E.

vanaf 6 VE € 30,96 excl. 19% BTW.*

6

Doseerpomp

FX9

van massageolie of crème uit de fles. Gemakkelijk te ge-

vanaf 6 VE € 11,97 excl. 19% BTW.*
Extra koudgel

€ 0,95

Dispenser geschikt voor 1-liter flessen. Voor het pompen

1 VE (1.000 ml) € 13,30 excl. 19% BTW.*

5

vanaf € 30,96

1 VE (1.050 ml) € 34,40 excl. 19% BTW.*

Hoogwaardige massageolie. Voedt en regenereert de
huid. Ingrediënten: oliën van hoge kwaliteit (bv amandel-

Extra koudgel

bruiken met één hand.

FX5

€ 0,95 excl. 19% BTW.*

Vaatvernauwende gel met sterk koelend effect. Gel bevat
aloë vera, munt, menthol en alcohol. Zeer effectief en zuinig in gebruik. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gel
wordt op de huid aangebracht en dan voorzichtig ingemasseerd.

*Klanten die over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikken betalen bij Doc Save geen BTW.
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Uitgever:
Doc Save GmbH
Alexandrinenstr. 2-3
10969 Berlijn - Duitsland
Telefoon +31 2021 050 00 • Fax +49 30 3030 808 71
www.docsave.nl • mail@docsave.nl
Maatschappelijke zetel: Berlijn - Duitsland
Handelsregister: Kantongerecht Charlottenburg, HRB 147332 B
Algemeen directeur: Henning Heise
BTW-nummer: DE288544873, Crediteur-ID DE87ZZZ00000903510, WEEE-Reg.-Nr. DE26464191
De inhoud van deze catalogus kan aan verandering onderhevig zijn.
De in de catalogus gebruikte afbeeldingen, teksten, en design zijn auteursrechtelijk beschermd.
Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Doc Save GmbH is niet toegestaan.

116

Bezoek onze website:

www.docsave.nl

