
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Memory matracok » Best Dream Genesi HD Bio Soyafoam

Best Dream Genesi HD Bio Soyafoam

Méretek

80*200cm: 308900 Ft Akciós ár: 184900 Ft

90*200cm: 341900 Ft Akciós ár: 204900 Ft

140*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

160*200cm: 608900 Ft Akciós ár: 364900 Ft

180*200cm: 674900 Ft Akciós ár: 404900 Ft

200*200cm: 756900 Ft Akciós ár: 453900 Ft

Részletes leírás:

A Genesi HD bio memoryfoam matrac az olasz Perdormire matracgyártó vállalat igazi csúcsterméke. A

különleges bio-hideghab alapanyagognak köszönhetően a természetesség találkozik a 21. század

legfejletteb technológiájával. A természetes Soya növényi alapanyagból készülő bio hideghab tartómag

és ugyanezen Soya alapanyag memory fejlesztése a legtökéletesebb emlékezőham kombinációját

kínálja mindazon Vásárlóinak, akik a korszerű de mégis a természetes alapanyagokat részesítik

előnyben.A kiemelkedően magas tömegsűrűségnek (95kg/m3) köszönhetően a Genesi HD matracok

élettartama kifejezetten hosszú, eredeti formáját hosszú ideig megőrzi és még évek után is a kezdeti

tökéletes ergonómiai formakövetést és kifigástalan anatómiai alátámasztást biztosít.A természetes

alapanyagok felhasználásának köszönhetően a kivételesen nagy fajsúly ellenére a habanyagok

kifejezetten jó légáteresztési értékkel bírna; ellentétben a hagyományos emlékezőhab termékekkel nem

hajlamos a felmelegedésre, ezért kifogástalan alvási mikroklímát nyújtanak -hosszú-hosszú éveken át.

MatracmagA Genesi HD matrac kétrétegű matracmagja a természetes és egészséges Soya növényi olaj

különleges technológiájú habosításával készül. A kifejezetten nagy testsűrűségű Soya-memory 7cm

vastag melékezőhab réteg 95kg/m3 sűrűséggel készül, ami a memory habok között talán a legnagyobb

felhasznált sűrűség. A 7 ergonómiai szempotok szerint kialakított alsó tartómag 43kg/m3 sűrűségével

megfelelő alátámasztást, hosszan tartó formastabilitást és kifogástalan ergonómiát kínál.MatrachuzatA

különleges alapanyagok felhasználásával készült matrachuzat 100% antiallergén tulajdonságú, a huzat

cipzár segítségével levehető és háztartási körülmények között mosógépben 60C°-on mosható. A három

felhasznált alapanyag jó tulajdonságai külön-külön is kimagasló értéket képviselnek, együttes hatásuk

azonban a tökéletes funkcionális összhangot teremti meg. Carbonszál (szénszál)A szénszál funkcionális
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jelentősége a fölösleges bioelektromos feszültség elvézetésében van, de gyakorta használáják az

elektroszmog elleni védelem során.Soya szál A természetes növényi alapanyagokból készülő textilipari

szálak (geoetic-szálak) az utóbbi évtized slágeralapanyagai közé tartoznak. A természetben megújuló

szálak nedvességszabályozása, hőmérséklet kiegyenlítése és strapabíró képessége megelőzi a pamut

alapvető tulajdonságait is.Ezüst szál Az ezüst szál antibakteriális és fertőtlenítő hatása régóta ismert,

felhasználása évtizedek óta elterjedt, hatását klinikai tesztek igazolják.

 

A Genesi HD bio memoryfoam matrac az olasz Perdormire matracgyártó vállalatigazi csúcsterméke. A

különleges bio-hideghab alapanyagognak köszönhetően atermészetesség találkozik a 21. század

legfejletteb technológiájával. A természetesSoya növényi alapanyagból készülő bio hideghab tartómag

és ugyanezen Soyaalapanyag memory fejlesztése a legtökéletesebb emlékezőham kombinációjátkínálja

mindazon Vásárlóinak, akik a korszerű de mégis a természetesalapanyagokat részesítik előnyben.

A kiemelkedően magas tömegsűrűségnek (95kg/m3) köszönhetően a Genesi HDmatracok élettartama

kifejezetten hosszú, eredeti formáját hosszú ideig megőrziés még évek után is a kezdeti tökéletes

ergonómiai formakövetést és kifigástalananatómiai alátámasztást biztosít.

 

A természetes alapanyagok felhasználásának köszönhetően a kivételesennagy fajsúly ellenére a

habanyagok kifejezetten jó légáteresztési értékkelbírna; ellentétben a hagyományos emlékezőhab

termékekkel nem hajlamos afelmelegedésre, ezért kifogástalan alvási mikroklímát nyújtanak -hosszú-

hosszúéveken át.

 

Matracmag

 

A Genesi HD matrac kétrétegű matracmagja a természetes és egészséges Soyanövényi olaj különleges

technológiájú habosításával készül. A kifejezetten nagytestsűrűségű Soya-memory 7cm vastag

melékezőhab réteg 95kg/m3 sűrűséggelkészül, ami a memory habok között talán a legnagyobb

felhasznált sűrűség. A7 ergonómiai szempotok szerint kialakított alsó tartómag 43kg/m3

sűrűségévelmegfelelő alátámasztást, hosszan tartó formastabilitást és kifogástalan ergonómiátkínál.

 

Matrachuzat

 

A különleges alapanyagok felhasználásával készült matrachuzat 100% antiallergéntulajdonságú, a huzat

cipzár segítségével levehető és háztartási körülmények közöttmosógépben 60C°-on mosható. A három

felhasznált alapanyag jó tulajdonságaikülön-külön is kimagasló értéket képviselnek, együttes hatásuk

azonban a tökéletesfunkcionális összhangot teremti meg.

 

Carbonszál (szénszál)
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A szénszál funkcionális jelentősége a fölösleges bioelektromos feszültségelvézetésében van, de

gyakorta használáják az elektroszmog elleni védelem során.

 

Soya szál

 

A természetes növényi alapanyagokból készülő textilipari szálak (geoetic-szálak)az utóbbi évtized

slágeralapanyagai közé tartoznak. A természetben megújulószálak nedvességszabályozása,

hőmérséklet kiegyenlítése és strapabíró képességemegelőzi a pamut alapvető tulajdonságait is.

 

Ezüst szál

 

Az ezüst szál antibakteriális és fertőtlenítő hatása régóta ismert, felhasználásaévtizedek óta elterjedt,

hatását klinikai tesztek igazolják.

 

Miért jó választás a Memory foam matrac?

A memory foam különleges viszkoz-elasztikus tulajdonságának

eredményeképp, kiváló alátámasztást biztosít a nyaki csigolyáknak, ezáltala nyakizmokat

feszültségmentessé teszi és biztosítja a nyaki rész teljesellazulását.

A memory foam a test hőre és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztási tulajdonságának

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.

A memory képes elnyelni a külső mechanikai behatásokat, és nagymértékbencsökkenteni a

nyomáspontokat.

Testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul.
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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!

 

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.

 

Best Dream

 

ORTOPÉD GYÓGY - Vákuummatracok

 

Választékukban lévő matracaink tökéletesen felveszik a test alakját éslehetővé teszik, a természetes,

ellazult helyzetben történő pihenést. Ez jobbkeringést, kevesebb forgolódást és jobb alvás minőséget

eredményez. Atest súlyának eloszlása egyenletes az egész fekvőfelületen.

 

Hétköznapi, minden napos használatra fejlesztették ki. Henger alakban,vákuum-csomagolásban kerül

szállításra. Amikor a külső nylon réteget acsomagolásnál leszedik, a matrac magába szívja a levegőt. A

matracot 24órán keresztül pihenni kell hagyni, hogy a bennlévő töltet, az úgynevezettEliocel mag,

tökéletesen elérje végleges formáját, s ezután lehethasználatba venni.

 

Matracaink elsődleges feladata a gerincoszlop tökéletes, minden pontontörténő alátámasztása. Míg más

ágyak, ágybetétek, matracok csak 5-6ponton támasztanak alá addig ezek a matracok tökéletesen

felveszik agerinc vonalát és egészséges alvást biztosítanak.
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Kiknek javasoljuk:

 

? Gerincsérv és más gerinc betegségben szenvedőknek? Egészséges és gerincferdülésben szenvedő

fejlődő gyerekeknek.? Idős embereknek akiknek gerinc-hát problémáik vannak? Sportolóknak és

azoknak a fizikai munkát végzőknek akik állandó terhelésnekvannak kitéve? Felfekvéses betegek

részére (Memory matracok).

 

Ez az olasz memory matrac egy Bio memory, Genesi HD Bio organikus szója hab emlékezőhab

gyógymatrac egészségpénztárra elszámolható ORKI engedéllyel rendelkezik memory foam

viszkoelasztikus réteg.

 

 

Címkék

memory, matrac, BestDream, ágybetét, matrac topper, matrac feltét, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, biomatrac, hab, visco, memóriahabos, akciós

matrac, ágymatrac, memory matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, best dream, best dream matrac, best dream genesi hd, bio, soyafoam,

bio soyafoam, best dream genesi hd soyafoam, best dream soyafoam, 
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