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Curem H6 Robust matrac

Méretek

80*200cm: 299900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

90*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

140*200cm: 638900 Ft Akciós ár: 382900 Ft

160*200cm: 728900 Ft Akciós ár: 436900 Ft

180*200cm: 799900 Ft Akciós ár: 479900 Ft

Részletes leírás:

Curem Hibrid H6

Curem hibrid matracok CuremfoamTM memóriahab és Hibrid H6 hab réteggel a test pihentetésére,

valamint a megemelt keménységi szinttel és rugalmasság biztosításával.

 

Curem H6 Robust

Curem matrac kemény érzéssel és megnövelt rugalmassággal. A Curem Robust magabiztosan tartja a

nehezebb testsúlyú embereket is, ennek köszönhetően ők is átélhetik a tökéletes pihenés érzését. A

Curem H6 Robust rugalmasabb alternatíva a Curem Dream Forte matraccal szemben. Alkalmas közepes

és robusztusabb testalkatúaknak és ideális oldalt és háton alvóknak.

 

Curem IQ

Nem számít, melyik Curem matracot választja, elégedett lesz vele.

A Curem IQ Comfort technológia a test súlyának és alakjának megfelelően optimalizálja a test

nyomását. A matrac így teljes mértékben alkalmazkodik a testéhez, és az alvás nyugodtabb, mivel a
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súlytalanságnak köszönhetően a testnek nem kell olyan gyakran alvási pozíciót cserélnie.

 

 

 

Criss Cross. Funkcionális elasztikus huzat.

Funkcionális huzat, amely pontosan követi a matrac alakját és a test ívét. Lyocell® cellulózszálakból

(természetes lágyság, szelídség és lélegzőképesség), elasztán (tökéletes rugalmasság és alak-stabilitás)

és poliészterből (könnyen mosható, kemény és tartós) készül. A matrac alsó részén cipzár található –

ennek köszönhetően könnyen eltávolítható, tisztítható vagy mosható még kisebb mosógépben is (60 °

C). Ezen felül, csúszásgátló réteg is található a huzaton (40 ° C-on mosható), így a Curem matracok

gyakorlatilag bármilyen ágyalaphoz alkalmasak, beleértve a kontinentális ágyakat és a matrac

peremtámasz nélküli ágyait is (oldalfalak nélkül). A SanitizedTM kivitel antibakteriális ágy-kényelmet

biztosít - megakadályozza a baktériumok szaporodását, ezáltal segítve az alvás higiénikus megőrzését.

Ezenkívül a lélegző maggal együtt elősegíti az ágy száraz és friss tartását.

 

 

 

A test és a lélek tökéletes összhangja

A Curem matracok egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a súlytalanság érzetét,

ugyanakkor maximális támogatást nyújtanak a testnek - mély és nyugodt alvást nyújtanak Önnek,

segítve ezzel megelőzni és enyhíteni a mozgással kapcsolatos izom- és ízületi fájdalmakat.

 

 

Ne feledje, hogy az alvás minősége befolyásolja a napjának és életének minőségét. Ez az egészséges

alvás és az egészséges élet üzenete. A CUREM ["kjurem"] a "CURE" és a "THEM" angol szavak

rövidítése.

A Curem matracok tervezése és technológiája az űrutazási technológia ismeretein alapul. A Curem

matracok speciális technológiával készülnek a nagyon nagy sűrűségű memória (viszkoelasztikus) hab

permetezésére.

A Curem matracok fő előnye, hogy csökkentik a nyomást a testen, ami támogatja izmok pihenését és a

mély alvást. Amikor lefekszik a Curem matrac egy nagyon kellemes súlytalanság érzést biztosít.

 

A megszakított alvás szinte ugyanolyan káros, mintha egyáltalán nem is aludtunk volna

Az éjszakákat egyik oldalról a másikra gurulva tölti? Gyakran felébredt egy síró gyermek, egy

horkolópartner vagy az utcai zaj miatt? Az ilyen alvás egyáltalán nem pihentető, mivel az alvás
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szakaszaival a természetes ciklus megszakad. A legfrissebb tanulmányok szerint a megszakított alvás

szinte ugyanolyan, mintha egyáltalán nem aludt volna.

Még az éjszakai egyszeri ébredés is káros

A tel-avivi egyetemi tudósok egy csoportja megvizsgálta a hallgatók egy csoportját, akik első éjszaka 8

órát aludtak megszakítás nélkül, míg a következő éjszaka négyszer felébresztették őket. A következő

két reggelen a hallgatók különféle feladatokat végeztek. A tudósok azt találták, hogy a megszakított

alvás következményei: csökkent koncentráció, rossz hangulat és fáradtság.

Az egyetemi tudósok csoportjának vezetője úgy véli, hogy minél gyakrabban szakad meg az alvás,

annál rosszabbak a negatív tünetek. Az alvásciklus minden megszakítása alapvetően néhány órányi

minőségi alvást rabol el tőlünk, mert a ciklusnak újra el kell kezdődnie.

 

Fogadjon a kényelemre és a füldugókra

Hogyan tudja biztosítani, hogy semmi ne szakítsa meg az alvását? A legfontosabb dolog egy olyan

minőségi matrac, amely alkalmazkodik a testéhez, helyez túlzott nyomást a testére, és amelyen nem

forgolódik gyakran. Szintén hasznos egy anatómiai párna, amely tökéletes támogatást nyújt a nyaki

gerinc számára. Ezzel a két dolgokkal már az első éjszaka érezheti a különbséget. Csak annyit kell

tennie, hogy megvédje magát a zaj és a fény ellen, amelyek ébren tartanák. Ha szomszéd ugató

kutyája, autók az ablaka alatt vagy a partnere korai ébresztőórája időről időre felébresztik, próbáljon

füldugókkal aludni.

Egy szemmaszk segítség lehet holdfényben, a szomszédos helyiségben bekapcsolt fényben vagy a

hajnal fényében. Ne hagyja magát megfosztani a minőségi alvásól! Senki sem akar ja, hogy állandóan

fáradt legyen és rossz legyen a hangulata.

 

Egészséges alvás és termelékenység

Fokoznia kell a munkahelyi kreativitását és termelékenységét, és nem tudja kitalálni, hogyan lehet ezt

elérni? Próbálja meg javítani egyik alapvető fiziológiai igényét, és az eredmények hamarosan

nyilvánvalóak lesznek. A minőségi alvásról beszélünk. A vezető tudósok szerint ez nemcsak a

hangulatunkat, hanem a koncentrációt, a döntéshozatalt, az inspirációt és a kreativitást is érinti, és ez a

módja a termelékenységnek és az aktivitásnak a munka során.

Az alvásmentesség mint a termelékenység csendes gyilkosa

A krónikus alvásmentesség csökkenti a sikeres munka esélyeit, tehát ha nem megfelelően alszik, akkor

a kipihent kollégák előnyt élvezhetnek Önnel szemben.

Tudományosan bebizonyosodott, hogy az alváshiány jelentősen befolyásolja a vállalatok általános

költségvetését, amint arra a RAND által 2016-ban készített tanulmány rámutatott. A tanulmány szerint

egy amerikai vállalat évente dollár milliárdokat veszít az alkalmazottai kialvatlansága miatt.

Miért olyan fontos az egészséges alvás?

Mint azt Ön is biztosan tudja, ajánlott, hogy legalább napi 6-7 órát aludjon, hogy a test számára helyet

biztosítson a regenerációra és esélye legyen átélni az alvás minden fázisát és stádiumát. A tudományos

ismeretek alapján megkülönböztethetjük az alvás két alapfázisát, amelyek jelentős hatással vannak az
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alvás mélységére és minőségére. Az alvás első szakaszát NREM fázisnak nevezzük, és 4 alapfázisból áll.

A második fázist REM fázisnak, vagy mély alvásnak nevezzük. Kevés alvásórával csökken a REM alvás

aránya, ami negatív hatással van az emberi memóriára, a koncentrációra és a termelékenységre.

Hogyan érhető el a minőségi alvás?

Az emberi alvás megszakad, ha a hálószobában éppen lefekvés előtt elektronikus technológiát használ.

Az elektronika által kibocsátott kék fény csökkenti a melatonin hormont, amely az álmosságért és az

alvás indukciójáért felelős. Az emberi test körülbelül este nyolc-kilenc óráig termeli a melatonint, és a

legmagasabb szintet az alvásciklus közepén érjük el. A hormon termelése csökken a reggel

közeledtével, és napközben nem termelődik. Tehát, ha egészséges alvást szeretne, próbálja meg

elkerülni az elektronikus eszközök használatát lefekvés előtt. A fent említett tényezők mellett a

környezet, amelyben alszunk, és az általunk használt matrac alapvető szerepet játszanak a jó és

egészséges alvás elérésében. Az alvás napjaink nélkülözhetetlen része, ezért a megfelelő, kényelmes

matrac megszerzése a legfontosabb lépés a jó és egészséges alvásért, valamint a jobb

munkateljesítmény elérése felé.

 

 

 

 

 

 

 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, hideghab, habmatrac, ORKI engedély, egészségpánztárban elszámolható, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus,

emlékezőhab matrac, hab, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac,

memory matracok, memoryfoam, memóriahab, CE minősítés, memory párna, Hilding, Hilding anders, Hilding Svéd matrac, Curem, Curem matracok, Curem

matrac, Curem matrac akció, Curem memory foam, Luxus memory, Curem luxus, robust, curem h6, curem robust, h6 robust, h6 matrac, robust matrac, h6

robust matrac, 
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