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Best Dream Cashmere HD memory vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 341900 Ft Akciós ár: 217900 Ft

90*200cm: 383900 Ft Akciós ár: 244900 Ft

100*200cm: 424900 Ft Akciós ár: 271900 Ft

120*200cm: 508900 Ft Akciós ár: 324900 Ft

140*200cm: 591900 Ft Akciós ár: 377900 Ft

160*200cm: 674900 Ft Akciós ár: 431900 Ft

180*200cm: 758900 Ft Akciós ár: 484900 Ft

200*200cm: 841900 Ft Akciós ár: 537900 Ft

Részletes leírás:

Miért jó választás a Memoryfoam matrac?

· A memoryfoam különleges (hőre lágyuló és testkövető) tulajdonságának eredményeképp, kiváló

alátámasztást biztosít a nyaki csigolyáknak, ezáltal a nyakizmokat feszültségmentessé teszi és biztosítja

a nyaktájék teljes ellazulását.

· A memoryfoam a test hőre és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztásitulajdonságának

köszönhetően minimalizálja a nyomáspontok kialakulását.

·         A memory hab nem okoz allergiát, antiallergén, valamint antisztatikus(portaszító) hatása van.

 

 

 

· A vérkeringésre is jótékony hatást gyakorol, mivel a testre nem nehezedik annyi nyomás, így

javítja a vérkeringést.
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· A testet optimális helyzetben tartja, mérséklődik a forgolódások gyakorisága, amellyel nagyban

elősegíti a pihentetőbb alvást.

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákataz

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez, valaminthosszú távon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg,akkoraz gerincbántalmakhoz

vezethet!

Egy éjszaka az ágyban:

Szervezetünk kipiheni az aznapi fáradalmakat és teljes erővel azon van, hogy tökéletesregenerálódást

hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikereslegyen. Miközben alszunk,

izmaink ellazulnak, a gerincre, csigolyáinkra nehezedő nyomása legminimálisabbra csökken. Ezért

fontos, hogy a választott fekvőhelyünk kényelmes ésegyben tökéletes legyen. A fekvőfelület a test

formájához igazodik azáltal, hogy egyenletesalátámasztást biztosít és megfelelően elosztja

testsúlyunkat.

A memory foam különleges viszkoz-elasztikus tulajdonságának eredményeképp, kiváló alátámasztást

biztosít a nyaki csigolyáknak, ezáltal a nyakizmokat feszültségmentessé teszi és biztosítja a nyaki rész

teljes ellazulását.

 

a memory foam a test hőre és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztásitulajdonságának

köszönhetően nyomáspont nélkül érintkezik a testtel

 

a memory hab nem okoz allergiát, anti allergén, valamint antisztatikus(portaszító) hatása van

a memory foam tökéletesen idomul a testhez, mivel a működési elve az

alaphelyzetbe való lassú visszatérés

 

A memory foam viszkoz-elasztikusságának köszönhetően egyedülálló nyomáselosztási képességgel bír,

illetve meggátolja a felfekvések kialakulását, így otthoni felépülésre, ápolásra is alkalmas.

 

a memória anyag enyhíti a nyomáspontokat a pihentetőbb alvás érdekében

 

egyenes pozícióban tart a memory anyag, mert a test hőjére és tömegére reagálvakörbeveszi a testet

 

a derekat alátámasztatja, a vállat gyengéden beengedi, ezáltal a gerincoszlopot tehermentesíti, és a

törzs izomzatát ellazítja
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a memory képes elnyelni a külső mechanikai behatásokat, és nagymértékben csökkenteni a

nyomáspontokat

 

testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul

 

a vérkeringésre is jótékony hatást gyakorol, mivel a test nem érzékeli a nyomást, ezért javítja a

vérkeringést

 

a testet optimális helyzetben tartja, mérséklődik a forgolódások gyakorisága, amellyel nagyban

hozzájárul a pihentetőbb alváshoz

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákataz

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valaminthosszú távon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg,akkor az gerincbántalmakhoz

vezethet!

 

Kiknek javasoljuk:

Gerincsérv és más gerinc betegségben szenvedőknekEgészséges és gerincferdülésben szenvedő

fejlődő gyerekeknek.Idős embereknek akiknek gerinc-hát problémáik vannakSportolóknak és azoknak a

fizikai munkát végzőknek akik állandó terhelésnek vannak kitéveFelfekvéses betegek részére (Memory

matracok).Best Dream Memory Comfort magyar kemény memóriahabos matrac, tekercselt vákuum

matrac, ortopéd memory foam matrac, a Gigamatrac webáruház felületén rendelhető
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