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Gumotex Bio-Soya Strong hideghab matrac

Méretek

80*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

90*200cm: 216900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

100*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 378900 Ft Akciós ár: 226900 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

Részletes leírás:

Gumotex Bio-Soya Strong hideghab matrac

Az Gumotex Bio-Soya Strong hideghab matrac egy igazán magas minőségű 7 ergonómiai zónás vastag

és kemény matrac. Különleges minőség optimális alátámasztást nyújt akár nagyobb testsúly esetén is

akár 130 kg os terhelésig is. Speciális felületi kialakítással a klímacsatornák hihetetlen jó szellőzést

garantálnak. A száraz mikroklíma segít az alvásban illetve az atkamentes környezet megteremtésében

is. Kifejezetten vastag matrac 22 cm-es speciális Soyahab tartómaggal. A levehető mosható bőrbarát

antiallergén huzta ALOE-VERA kikészítést tartalmaz. A speciális nagyrugalmasságú hideghab mag

feszesen és határozottan támasztja meg a gerincoszlopot. Az AIRFLEX különleges minőséget garantál,

kompromisszumok nélküli anyagminőséget és rendkívül innovatív technológiát. A 7 ergonómiai zóna

tökéletesen támasztja alá a gerincoszlopot a tartóizmokat ideálisan lazítva el. Egy rendkívül magas

minőségű vastag feszes kiváló alátámasztást nyújtó, rendkívül tartós matrac.

ALOE-VERA

Az orvosi aloé vagy barbadosi aloé (Aloe vera) az aloé nemzetségbe tartozó növényfaj. Kivonatait

széleskörűen használják a kozmetikai iparban és az alternatív gyógyászatban, megnyugtató, fiatalító,

sőt sejtregeneráló és immunerősítő hatást tulajdonítva neki. Természetesen a textílipar is hasznája

előnyös az egésszségre pozítivan ható tulajdonságai miatt.Már a régi korokban is ismeretes volt, hogy

az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveleiből nyerhető nedv felgyorsítja a bőr

sérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülések gyógyulási idejét rövidítve le – tehát
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elsősorban külsőleg alkalmazták. Az aloe nedvének fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál

is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani: vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok,

szalicilsav. Több forrás élettani szempontból értékes enzimek jelenlétéről számol be. Mivel azonban az

enzimek fehérje természetű anyagok, és a gyomor erősen savas kémhatása a fehérjék szerkezetét

tönkreteszi, kérdéssé válik, hogy a szóban forgó enzimek hogyan képesek az élettanilag értékes

hatásaikat kifejteni - legalábbis belsőleg fogyasztva. Az aloe verának fertőtlenítő (baktérium-, vírus- és

gombaölő) és erős gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidáns szer, a sejtek

anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását, tisztító és méregtelenítő hatást is

tulajdonítanak az aloének. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő, fájdalmat

csillapító hatására. A fentiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású: allergiás folyamatok, egyes

bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés,

vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota következtében

kialakuló folyamatok, stb. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javallható.

Az Gumotex Soya-Strong hideghab matrac huzata

Az Gumotex Soya-Strong hideghab matrac levehető mosható ALOE-VERA huzattal készül. Bőrbarát

textília, kiválóan lélegzik kifejezetten a matracipar számára készült. A felületi kikészítése ALOE-VERA-val

kezelt így minden éjszaka pozitív hatással lehet a rajta fekvő kedves vásárlók számára. A huzat levehető

, teljesen szétnyitható és otthoni mosógépben is tökéletesen tisztítható. Száradás után a huzatok

rendkívül egyszerűen visszahelyezhetőek a matracra, biztosítba a tökéletesen atkamentes higiénikus

alvási környezetet.

Az Gumotex márka története és napjaink

Az Gumotex márka története 40 évvel ezelőtt indult. Az akkori piaci környezetben a hazai matracpiacon

óriási többségben voltak a rugós illetve a Bio-matracok. AZ Gumotex kezdte a habmatracok bevezetését

a Magyar piacra, kitőrő sikerre. A fejlett alváskultúrával rendelkező országok mint Németország, Svájc

és Ausztria abban az időben túlnyomó többségben habmatracokat értékesítettek. A habmatracok kiváló

tulajdonságaival hamarosan rendkívül népszerűkké váltak hazánkban is. Az Gumotex innovatív

technológiájával, kiváló minőségével és magas szintű szolgáltatásaival hamar rendkívül népszerűvé

vált. Rendkívül alacsony számú reklamáció, és hosszú garanciális idő tette vonzóvá. Az Gumotex a

legnagyobb áruházláncok beszállítója lett, mint a RETZ és az RS. z.

Hideghab matracok

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetôvé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követô kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elô

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen, a vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontok kialakulását- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a

magas páratartalom kialakulásátmagas minôség? ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop helyes

pozícióját

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

alakfelvevô folyamat elosztja testsúlyát, és megelôzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

fôleg a csípô, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak
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A matrac alapanyagának kiválasztása az egyedi igényekhez igazodik. Mindenkinek más matrac felel

meg. A habmatrac formakövetése és kezelése kiváló.

2014-ben azonban a régi hagyományok és kirobbanó sikerek után újra piacra lépett a Gumotex: Kiváló

minőségű matracokkal, ugyanolyan innovatív technológiával és kompromisszumok nélküli alapanyag

minőséggel. Amennyiben ez megmarad méltán válhat ismét a márka oly népszerűvé mint volt.

Termésuetesen a Gumotex matracok másolatai megtalálhatók több matracgyártó kínálatában a mai

napig de azok sokszor meg sem közelítik az eredeti minőséget

Hideghab

A Gigamatrac Factory&Outlet kiemelt figyelmet fordít a minél szélesebb és modernebb matracok

szakszerű értékesítésére. Az egyik legnagyobb hideghab matracválaszték található áruházunkban.

Mi is az a hideghab? A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, ami minden követelménynek

tökéletesen megfelel. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül formálható.

A hideghab úgyszintén egy gyűjtő fogalom, ez alá rengeteg habanyag tartozik, mint egy nagy család. A

normál haboktól kezdve, az emlékező habokon át, egészen a nagy rugalmasságú HR habokig, mind

hideghabról beszélünk. A hideghabok sűrűsége a legfontosabb. Minél sűrűbb a habanyag, a matrac

annál erősebb és tartósabb.

Ez után következik a matracok keménysége. Itt a vásárló igénye kerül leginkább előtérbe, hiszen

mindenki más-más keménységű matracon szeret feküdni. A hideghabok pontrugalmasságukból

adódóan tökéletes alátámasztást nyújtanak, pontosan követik a test vonalát, ezáltal egy egészséges

alváskörnyezetet biztosítanak.

A megfelelő keménységű és sűrűségű matraccal több évtizedig aludhat kényelmesen, megelőzve a

kellemetlen hát és derékfájást, és az ezzel járó egyéb egészségügyi gondokat.

 

 

 

Gumotex Bio-Soya Strong kemény matracok közül az egyik legjobb formakövető ortopéd matrac.

Gumotex Bio-Soya Strong matrac a Gigamatracban kapható akciós áron.

matrac, matracok, kemény matrac, vastag matrac, antiallergén matrac, olcsó matrac..

Gumotex Bio-Soya Strong hideghab matrac kemény feszes alátámasztást biztosító természetes

alapanyagú vastag antiallergén matrac....

Címkék

matrac, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, ortopéd, ágybetét, matrac feltét, hab, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, matrac ágyrács szett, aloe vera
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