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Best Dream Latex vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 211900 Ft Akciós ár: 152900 Ft

90*200cm: 238900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

100*200cm: 263900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

120*200cm: 314900 Ft Akciós ár: 226900 Ft

140*200cm: 364900 Ft Akciós ár: 263900 Ft

150*200cm: 391900 Ft Akciós ár: 281900 Ft

160*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 299900 Ft

180*200cm: 468900 Ft Akciós ár: 334900 Ft

200*200cm: 518900 Ft Akciós ár: 373900 Ft

Részletes leírás:

Best Dream Latex vákuummatrac kiváló minőségű 68 kg/m3 sűrűségő levegő csatornákkal ellátott

biomatrac. A matrac a szellőző lyukakkal 55kg/m3 sűrűségű. A 100% LATEX matracot rugalmas lágy-

puha tulajdonság jellemzi, kaucsukfa nedvéből készül speciális eljárással. Egyedülálló alakfelvevő

képessége és pontrugalmassága teszi kiváló matracalapanyaggá, mely tökéletes választás fej/láb

emelős ágyrácsokhoz. Hét ergonómiai zónával ellátott matrac kiváló formakövetést, dinamikát biztosít.

Antibakteriális matrachuzatnak kamillás kikészítése van, amelynek nyugató hatása segíti az ellazulást,

nyugodt pihenést.

 

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

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valamint hosszú 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 tökéletes regenerálódást
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hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikeres legyen. Miközben alszunk,

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

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

formájához igazodik azáltal, hogy egyenletes alátámasztást biztosít és megfelelően elosztja

testsúlyunkat.

Címkék

matrac, olcsó matrac, BestDream, ágybetét, biomatrac, latex, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, latex matrac, Antiallergén, Magyar termék, best

dream, best dream matrac, vákuummatrac, best dream vákuummatrac, best dream latex, latex vákuummatrac, 
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