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Best Dream Memory Duet matrac

Méretek

80*200cm: 208900 Ft Akciós ár: 137900 Ft

90*200cm: 233900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

100*200cm: 258900 Ft Akciós ár: 171900 Ft

120*200cm: 308900 Ft Akciós ár: 204900 Ft

140*200cm: 358900 Ft Akciós ár: 237900 Ft

160*200cm: 408900 Ft Akciós ár: 271900 Ft

180*200cm: 458900 Ft Akciós ár: 304900 Ft

200*200cm: 508900 Ft Akciós ár: 337900 Ft

Részletes leírás:

Best Dream Memory Duet emlékezőhab vákuum gyógymatrac

 

A Best Dream Memory Duet memory foam félkemény matrac az egyik legkedveltebb vakuummatrac.

Kedvező ára mellett rendelkezik ORKI engedéllyel, így a matrac egészségpénztárra is 100%-ban

elszámolható.

 

Az Egészséges és pihentető alvás egyik legfontosabb feltétele a nyomáspontok kialakulásának

minimalizálása, illetve azok lehetőség szerinti megszüntetése. Az emlékezőhabok kifejlesztésének ez

volt a fő feladata, aminek a Best Dream Memory Duet matracokban használt 50 kg/m3 tömegsűrűségű

3+2cm-es felső kényelmi réteg tökéletesen meg is tud felelni. A magyar gyártó a tőle jól megszokott

magas minőséget képviselő 30 kg / m3 tömegsűrűségű alapmag nyitott cellaszerkezetének és vastag

cellafalának köszönhetően nagyon jól szellőző és formastabil matracbetétet kínál a pihenni vágyók

számára.

A Best Dream Memory Duet matrac a viszkoelasztikus habnak köszönhetően tökéletesen felveszi a test
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vonalát, nagyfokú rugalmassága miatt segít ellazítani az izmokat, ezáltal megfelelő keringést,

kényelmes pihentető alvást biztosít. A memory komfort alatt található hideghab réteg optimális

ortopédiai alátámasztást biztosít a gerincoszlop számára. 

A 3D-s kiválóan szellőző antiallergén Bayscent matrachuzat speciális mikrokapszulákkal rendelkezik,

melyek a test mozgására aktivizálódnak és kiszűrik az izzadás okozta kellemetlen szagokat. Ezáltal

ideális alváskörnyezetet biztosít használója számára.

 

 

Miért jó választás a Memory foam matrac?

· A memory foam 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 memory foam a test hőmérsékletére és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztási

tulajdonságának 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.

· 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 éjszakákat az

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

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.

Választékukban lévő matracaink tökéletesen felveszik a test alakját és lehetővé teszik, a természetes,

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

eredményez. A test súlyának eloszlása egyenletes az egész fekvőfelületen.

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

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

matracot 24 órán keresztül pihenni kell hagyni, hogy a bennlévő speciális habok tökéletesen elérjék

végleges formájukat, s ezután már használatba is lehet venni azt.

Matracaink elsődleges feladata a gerincoszlop tökéletes, minden ponton történő alátámasztása.
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Best Dream Memory Duet magyar félkemény memóriahabos matrac, tekercselt vákuum matrac,

ortopéd memory foam matrac, a Gigamatrac üzleteinkben vagy a webáruház felületén rendelhető.

 

 

 

Best Dream Memory Duet emlékezőhab vákuum gyógymatrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

Vákuumcsomagolt, könnyű szállításMemory foam réteg biztosítja a megfelelő kényelmetOptimális

alátámasztásBayscent antiallergén huzat12 év garancia

A Best Dream Memory Duet memory foam félkemény matrac az egyik legkedveltebb vakuummatrac.

Kedvező ára mellett rendelkezik ORKI engedéllyel, így a matrac egészségpénztárra is 100%-ban

elszámolható.

 

A viszkoelasztikus habnak köszönhetően tökéletesen felveszi a test vonalát, nagyfokú rugalmassága

miatt segít ellazítani az izmokat, ezáltal megfelelő keringést, kényelmes pihentető alvást biztosít. A

memory komfort alatt található hideghab réteg optimális ortopédiai alátámasztást biztosít a szervezet

számára. Hosszú időn át, fekvő személyek részére is alkalmas.

 

A matrachuzat Coolmax speciális víztaszító szövet, mely rendkívül magas légáteresztő képességgel

rendelkezik, és elvezeti az alvás közben keletkező nedvességet. Ezáltal ideális alváskörnyezetet biztosít

az Ön számára.

 

Best Dream Memory Duet emlékezőhab vákuum gyógymatrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

Vákuum csomagolt, könnyű szállítás Egészségpénztárra elszámolható, ORKI engedéllyel rendelkezik

Hosszú időn át, fekvő személyek részére is alkalmas Memory foam réteg biztosítja a megfelelő

kényelmet Coolmax víztaszító huzat 12 év garancia 

Miért jó választás a Memory foam matrac?

A memory foam különleges viszkoz-elasztikus tulajdonságánakeredményeképp, 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.
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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 reagálva körbeveszi a testet.

A derekat alátámasztatja, a vállat gyengéden beengedi, ezáltal a gerincoszlopottehermentesíti, és a

törzs izomzatát ellazítja.

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

nyomáspontokat.

Testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul.

A vérkeringésre is jótékony hatást gyakorol, mivel a test nem érzékeli a saját súlya alatti 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 éjszakákat az

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

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.

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 a

gerinc 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).

 

Kulcsszavak: Best dream memory duett emlékezőhab matrac, viszkoelasztikus vákum matrac, orki

engedéllyel a Gigamatrac webáruház felületén, matrac akció, ortopéd matrac, emlékezőhab matrac,

vákuumcsomagolt, 12 év garancia, Gigamatracban kapható, lustahab matrac, fix huzatos matrac,

atkamentes matrac, antiallergén matrac, magyar matrac, Best Dream matrac, 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, vákuum matrac, BestDream, ORKI engedély, egészségpánztárban elszámolható,

gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, hab, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, matrac

egészségpénztárra, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, CE minősítés, best

dream, best dream matrac, best dream memory duet, memory duet matrac, 
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