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Best Dream Siglo matrac

Méretek

80*200cm:

54902 Ft

Akciós ár:

46000 Ft

90*200cm:

54900 Ft

Akciós ár:

52000 Ft

100*200cm:

59900 Ft

Akciós ár:

58000 Ft

120*200cm:

72900 Ft

Akciós ár:

69000 Ft

140*200cm:

84900 Ft

Akciós ár:

81000 Ft

160*200cm:

95900 Ft

Akciós ár:

92000 Ft

180*200cm:

105900 Ft

Akciós ár:

104000 Ft

200*200cm:

116000 Ft

Akciós ár:

115000 Ft

Részletes leírás:
Egészségpénztárra elszámolható!

Best Dream Siglo hideghab vákuum gyógymatrac

A Best Dream Siglo hideghab matrac az egyik legkedveltebb ortopéd vákuum matrac. Kedvező ára
mellett rendelkezik ORKI engedéllyel, így a matrac egészségpénztárra is 100%-ban elszámolható.

A matrac kényelmi rétege az egyik oldalon pamutból, míg a másik oldalon gyapjúból készül, ezáltal a
matrac egy melegebb és egy hűvösebb oldallal rendelkezik. A matrac huzata atkataszító, antibakteriális
szénszállal átszőtt pamut.

A matracmag speciálisan a gyógymatracok számára kifejlesztett Elioform? félkemény hideghabból
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készül, mely biztosítja a matrac mindkét oldalán a gerinc tökéletes alátámasztását.

Best Dream Siglo hideghab vákuum matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:
Vákuum csomagolás, könnyű szállítás Egészségpénztárra elszámolható ORKI engedéllyel rendelkezik
Téli-nyári oldal Elioform hideghab biztosítja a gerinc megfelelő alátámasztását Atkataszító,
antibakteriális huzat 12 év garancia

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.
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)
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Címkék
matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, vákuum matrac, BestDream, ORKI engedély, egészségpánztárban elszámolható, gyógymatrac,
ortopéd, ágybetét, hab, matrac akció, ágymatrac, matrac egészségpénztárra, Hideghab akció,
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