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Best Dream Extra Soft memory foam párna

Méretek

72*42cm: 14900 Ft Akciós ár: 12900 Ft

Rövid leírás

Lágy tapintású párna, olyan különös és innovatív gél hab ami alkalmazkodik a fej és nyak alakjához.

Segít a test természetes vonalának megtartásában. Használat után visszanyeri eredeti alakját, nem

deformálódik. Párna lyukacsos szerkezetének köszönhetően megfelelő higiéniai szellőzést biztosít.

BAYSCENT® huzat Szövet anyaga mikrokapszulákat tartalmaz, kiszűri a kellemetlen szagokat, tisztává,

puhává, és friss illatúvá teszi a matracot. A Bayscent új neutralizált szövete hat a kellemetlen szagok

ellen, melyek akár extrém körülmények között az anyag belsejébe tudják fészkelni magukat. Az alvás

alatti mozgás elősegíti a mikrokapszulákban található értékes kivonatok felszabadulását ennek

köszönhetően megszűnnek az éjszakai izzadás okozta kellemetlen szagok kialakulásai.

Részletes leírás:

Lágy tapintású párna, olyan különös és innovatív gél hab ami alkalmazkodik a fej és nyak alakjához.

Segít a test természetes vonalának megtartásában. Használat után visszanyeri eredeti alakját, nem

deformálódik. Párna lyukacsos szerkezetének köszönhetően megfelelő higiéniai szellőzést biztosít.

BAYSCENT® huzat

Szövet anyaga mikrokapszulákat tartalmaz, kiszűri a kellemetlen szagokat, tisztává, puhává, és friss

illatúvá teszi a matracot. A Bayscent új neutralizált szövete hat a kellemetlen szagok ellen, melyek akár

extrém körülmények között az anyag belsejébe tudják fészkelni magukat. Az alvás alatti mozgás

elősegíti a mikrokapszulákban található értékes kivonatok felszabadulását ennek köszönhetően

megszűnnek az éjszakai izzadás okozta kellemetlen szagok kialakulásai.Anatómiai emlékezőhab

párnák:A memory -vagy más néven emlékezőhab vagy visco- párnák a kor követelményinek leginkább

megfelelő termékek. A párna ergonómiai kialakítása lehetővé teszi, hogy a fej- és a nyakrész

egyenletesen kerüljön alátámasztásra, eloszlatva ezzel a nyomáspont-különbségeket. A legtöbb

memory kontúrpárna aszimmetrikus kialakítású, tehát egyik oldala magasabb, így a memory
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kontúrpárnánkat az igényeinknek megfelelően forgathatjuk.A nyaki gerincrész párnával történő

megfelelő alátámasztása elengedhetetlen fontosságú az éjszakaipihenés során. A megfelelően

megválasztott magasságú és formájú fejpárna feladata, hogy a matrac és az arcunk közötti távolságot

"kihézagolja" úgy, hogy közben a nyaki részt alátámasztva egyenesen tartja és tehermentesíti a nyaki

tartóizmokat és engedi a nyaki csigolyák közötti porckorongok térfogat-növekedését, regenerálódását.

Párnát érdemes tehát minden esetben saját testalkatunkhoz és matracunk keménységéhet igazodva

próbálni.Minden anatómiai memory párna antiallergén huzattal készül, ami megakadályozza a

háziporatkákmegtelepedését és elszaporodását a huzatban, moshatóságának köszönhetően biztosítja a

folyamatosan fenntartható higiéniát.
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