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Tempur® Ombracio párna

Méretek

60x50/56x48: 99900 Ft Akciós ár: 74900 Ft

Részletes leírás:

Ombracio párna

 

A TEMPUR® Ombracio párna a különleges kialakítás miatt segít javítani a könnyebb légzést, akkor is, ha

a hasán alszik.

A TEMPUR® Ombracio párna alakját, anyagát és huzatát a jobb szell?zés, kényelem és a pihentet?

alvásra tervezték.

A TEMPUR® Ombracio párna különleges alakja segít stabilan tartani a fels?testet alvás közben. Így

olyan pozíciót biztosít melynem okoz nyomáspontokat a testre, el?segítve a zavartalan, tökéletes alvást.

A párna küls? huzata 60 Celsius fokon mosható, hipoallergén anyagból készült. Oldalán egy speciális 3D

Textil sáv megy végig, mely a lehető legjobb szellőzést biztosítja Önnek. 

 

 

 

TEMPUR TUDOMÁNYAZ EGYEDÜLÁLLÓ TEMPUR ANYAG

 

Orvosok világszerte ajánlják a Tempur termékeket, a pacienseknek akik alvási nehézségekkel, hát, nyak
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illetve izületi problémákkal küzdenek. Ma a Tempurt több millió ember ismeri a világon, több mint 60

országban élvezhetik az általa nyújtott egyedülálló alvásminőséget javító tulajdonságait.

 

 

A TEMPUR társaságnak dolgozó szakemberek tudasították a TEMPUR nyomáscsökkentő anyag óriási

hatóképességét és több millió dollárt befektetve, csaknem egy évtizedet kutatással eltöltve,

foglalkoztak azzal, hogy az anyag ideális felületté váljon az alváshoz.

 

MI A TEMPUR?

 

A TEMPUR egy nyitott cellás viszkoelasztikus, hőmérsékletre érzékeny nyomáscsökkentő anyag. A

TEMPUR anyag tökéletesen alkalmazkodik az Ön testének alakjához. A szokványos poliuretán anyagnak

rendszertelen sejtszerkezete van, amely az Ön testsúlya alatt egyszerűen összenyomódik és fenntartja

a testhőmérsékletét. A TEMPUR anyag esetében a nyitott sejtek milliárdjai gyengéden körbeölelik a

testet, ezzel ellennyomás nélkül teljeskörű alátámasztást biztosítanak ott, ahol erre szükség van. A

TEMPUR anyag visszaáll eredeti helyzetébe, amint felemelkedik a fekhelyről.

 

EGYEDI ANYAGÖSSZETÉTEL

 

A Tempur nyomáscsökkentő anyag több milliárd elasztikus, gömbölyű nyitott cellából áll, mindig

visszanyeri eredeti formáját. Meleg környezet hatására puhábbá válik az anyag, ott ahol a test

érintkezik az anyaggal és keményebb marad azon a területen ahol nem érintkezik a testtel. A TEMPUR

olyan termékekkel szolgál, amelyek nem károsítják életkörnyezetünket. A takaró anyagok teljesítik az

Ökotex 100 szabvány követelményeit, és a matracokhoz használatos anyag pedig jóváhagyásra került a

független német LGA intézmény által, mint ökológiai szempontból megfelelő anyag. A TEMPUR

termékek az alkalmazott kezelések által ellenállnak az atkáknak és egyéb, a háztartásokban fellelhető

allergéneknek.

 

 

ALÁTÁMASZTÁST BIZTOSÍTÓ FORMA

 

A csodálatos TEMPUR anyag forradalmat indított el az alváskultúra területén és bizonyította, hogy a

matracnak nem kell keménynek lennie, vagy puhának, de lehet mindkettő. A TEMPUR matracok

pontosan alkalmazkodnak az Ön testéhez, ezzel gyakorlatilag megszüntetik a fájdalmat keltő

nyomáspontokat és csökkentik a test azon szükségletét, hogy állandóna forgolódjunk és kényelmes,

fájdalommentes pozíciót keressünk az alváshoz.
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A TEMPUR anyag ott lágy, ahol lágynak akarjuk és ott kemény, ahol keménynek kell lennie.

 

NYOMÁSKIEGYENLÍTŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

 

Rövidre fogva - a nyomáskiegyenlítődés az a folyamat, amikor a nyomás egyenletesen felszívódik és

elosztódik a test egész felületén.

 

A nyomás egyenletes elosztódása az Ön ízületeire és hátgerincére fájdalomenyhítő hatással van, de

segíti a mély és nyugodt alvást is. A TEMPUR matracok a tökéletes nyomáskiegyenlítődés rendszerét

biztosítják, amely kényelmet, támaszt és nyugodt alvást kínál.

 

A nyomáskiegyenlítődés fontos szerepet játszik az álmatlanság által okozott hát- és csípőfájdalmak,

fibrosis mialgin, artritidis és nyugtalan láb szindróma betegségek kialakulásában.

 

A TEMPUR matrac és a rugós matracok közti különbséget tudományosan dokumentálták és

szemléltetően bizonyították elektronikus mérőrendszerrel. Nyomásszenzorokkal ellátott elasztikus

takarót csatlakoztattak a számítógéphez és tesztelték, összehasonlították a nyomáskiegyenlítést. A két

szemléltető illusztráció mutatja, hogy mi történik, ha 90 kg testsúlyú egyén hátonfekve van a TEMPUR

matracon, összehasonlítva a jó minőségű rugós matracon történő fekvéssel. A mérések azt mutatják,

hogy a TEMPUR matracok esetében sokkal jobbak az eredmények, ami a testnyomás csökkentését

illeti. Tempur Ombracio memory párna egyaránt alkalmas oldalt, háton és hason alvásra.
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