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Best Dream Memory Bamboo matrac

Méretek

80*200cm: 144900 Ft Akciós ár: 115900 Ft

90*200cm: 161900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

100*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 143900 Ft

140*200cm: 251900 Ft Akciós ár: 201900 Ft

160*200cm: 288900 Ft Akciós ár: 230900 Ft

180*200cm: 324900 Ft Akciós ár: 259900 Ft

200*200cm: 360900 Ft Akciós ár: 288900 Ft

Rövid leírás

A Best Dream Memory Bamboo akciós vákuummatrac az emlékezőhab élményre vágyóknak és a kicsit

lágyabb memory komfortot keresőknek jelenthet igazi és hosszú távú megoldást. A Memory Bamboo

minősége s a matrachoz tartozó folyamatos akciós ár az egyik legcsábítóbb memóriahabos ajánlatunk

az olasz vákuummatrac választékunkban. A Best Dream Memory Bamboo matrac egy 12+4cm

összetételű memóriahabos matrac, amelyen a 12cm alsó tartó habon 4cm vastag kellemesen lágy

emlékezőhab, memoryfoam réteg található. Mosható levehető huzattal.

Részletes leírás:

Best Dream Memory Bamboo akciós memóriahabos vákuummatrac a közepesen lágy emlékezőhab

élményre vágyóknak jelenthet kellemes és ergonómikus alvási komfortot. A Memory Bamboo matracok

minősége s a matrachoz tartozó folyamatos akciós ár az egyik legcsábítóbb ajánlatunk. A matracmag

felületén 4cm emlékezőhab réteg található, ami kellemes alátámasztást, lágy komfortot és ergonómikus

formakövetést eredményez. Bestdream akciós matrac ár minden méretre és visszavonásig

érvényes. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a Best Dream matracokat nem minden

egészségpénztár számolja el! További kérdéseikkel kapcsolatosan készséggel válaszolunk az "Üzenet a

moderátornak" topicban.Egy Best Dream Memory Bamboo vákuummatrac matrac azért ergonómikus,

mert az emlékezőhab -memoryfoam- minden ponton egyenletesen támasztja alá a testet, vagyis

tökéletesen alkalmazkodik minden egyes testformához. A matrac tehát természetes és egészséges
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alvást biztosít, mivel a testet ott támasztja alá, ahol szükséges. Csökkenti a nyak-, a hát- és

csípőfájdalmakat.A BestDream Memory Bamboo emlékezőhab vákuum matrac matrac huzata bambusz

szálak beleszövésével készült antiallergén, atkamentes matrachuzat, mely kellő védelmet nyújt a

poratkák, gombák, baktériumok ellen. Szabályozza a test hőmérsékletét, így télen kellemesen meleg,

nyáron pedig a bambusz szálak elvezetik a meleget és a nedvességet a matrac huzatából.A Memory

Bamboo matrac huzata cipzárral van ellátva, ezért antiallergén, levehető- mosható.

Mi az emlékezőhab?

A memóriahabos matracokban található emlékező hab -Memory Foam vagy más néven viszkoelasztikus

hab- a memóriahab matrac felhasználóknak számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb, hogy csökkentett

nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Emellett a memória hab matracot használók már klinikailag is

bizonyították, hogy a használat során egyre több az alvásnak az a ciklusa amikor az úgynevezett DELTA

és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás, ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a (Non-Rapid-Eye-

Movement, NREM) lecsökkent, így egy jobb minőségű, pihentetőbb alvást kapunk. Más szóval, azt

tapasztalhatjuk, hogy a memória hab matracon többet pihenünk kevesebb idő alatt , mint a

hagyományos rugós és habmatarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ilyenkor is különösen

hasznos lehet, mert hipoallergén, alapanyagának köszönhetően távolt tartja a poratkákat. Az emlékező

hab (Memory Foam) termékeket használók számára tehát jelentős előnyöket rejthet ez a hab,

különösen azoknak, akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában, ízületi bántalmakban,

inszomniában (álmatlanság) vagy éppen csontritkulásban szenvednek.

 

Mi az a vákuummatrac?

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen

egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy többtonnás préssel lassan

összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló

fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását. Henger

alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.A vákuummatrac esetében is, mint minden

habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti formájára igyekszik visszaállni minden esetben,

így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt

vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját és használati tulajdonságát.Fontos megjegyezni,

hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz jelző, csupán egy csomagolástechnika. A

matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a felhasznált alapanyagok fajsúlya,

tisztasága és minősége fogja jelenteni.Antiallergén alvás, antiallergén matrac

 

Egy ntiallergén matrac önmagában nem képes a feladat ellátására, viszont egy megfelelő

alapanyagokból készülz matrachuzat és egy fegyelmezett felhasználó együtt csodákra képesek. Egyes

felmérések szerint az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt az allergiás megbetegedések száma, mára

sajnos minden ötödik gyermek szenved valamilyen allergiás megbetegedésben. Az allergiás panaszok

egy jelentős részét azonban még mindig az un. háziporatka-allergia teszi ki, becslések szerint a

felnőttkori asztmatikus megbetegedések csaknem 40-65%-áért felelős. Az allergiás reakciót a poratka

(Dermatophagoides pteronyssinus) ürülékében található egyfajta irritatív fehérje váltja ki.A poratkák a

lakásban mindenütt megtalálhatóak: matracokban, párnákban és a kárpitokban egyaránt. Egy új

matracban három-négy hónapon belül megtelepednek, az alvás közben lehulló átlagosan 2 gramm

emberi hámsejt adta táplálékforrás (ami megközelítőleg 1 millió házipor-atka napi „betevőjét" jelenti),

a sötét 22-26 Celsius fokos és 60-80%-os páratartalmú szövetek ideális életkörnyezetet biztosítanak

számukra. A házi por grammja kb. 20 000 atkát tartalmaz, melyek rövid –átlagosan három hónapos-

életciklusuk során jelentős mennyiségű ürüléket termelnek, megközelítőleg a testtömegük mintegy

200-szorosát! A táplálékul szánt hámsejtek azonban csak egy bizonyos gombásodási folyamat
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(Aspergillus fumigatus) megindulása után válnak az atkák számára fogyaszthatóvá. A gombásodási

reakció megindulása nélkül az elhalt hámsejtek tehát fogyaszthatatlanok a háziporatkák számára.

Mi a megoldás? Semmi esetre se használjunk „ártalmatlan" mérgeket immáron intim fekhelyünkön is,

tovább terhelve ezzel környezetünket és az amúgy is botladozó immunrendszerünket. Van egyszerűbb,

az egészségre ártalmatlan megoldás. Vonjuk meg inkább „hálótársainktól" valamelyik életfeltételt, és

késztessük ezáltal őket az „önkéntes" távozásra fekhelyünkből. Szellőztetéssel csökkentsük a

páratartalmat, válasszunk 60-95C°-on mosható matrachuzatot, speciális szálak felhasználásával

akadályozzuk meg a hámsejtek felületén kialakuló gombásodási folyamat megindulását.

Matrac vásárlás matrac és ágykeret webáruház ajánlata: Best Dream matracok széles választékban,

Siglo, Memory Bamboo, Wools, Memory Duet matracok és más bestdream matracok raktárról azonnal,

a legrövidebb szállítási határidővel. Minden egy helyen a Matrac Vásárlás matrac webshop felületén:

best dream webáruház, Best Dream matrac ár, Best Dream akciós matracok, Best Dream matrac

méretek

Címkék

matrac, matracok, memory matrac, memory matracok, memóriahab matrac, memóriahabos matracok, memoryfoam matrac, memoryfoam matracok,

memory fedőmatrac, memóriahabos fedőmatrac, olcsó matracok, matrac akció, matrac olcsón, matrac webáruház, matrac webshop, matrac ingyen

szállítás, vákuummatrac, vákuum matrac, vákuumcsomagolt matrac, gyógymatrac, ortopéd matrac, anatómiai matrac, habmatrac, mosható matrachuzat,

gerincmatrac, ágy, ágyak, egyszemélyes ágy, egyszemélyes ágyak, matrac 90*200, matrac 140*200, matrac 160*200, matrac 180*200,

Vákuummatracok, Vákuum matracok, Vákuummatrac webáruház, Vákuummatrac webshop, Vákuummatrac rendelés, Vákuummatrac akció, Best Dream

akció, Matrac rendelés, Bestdream siglo, Best Dream Memory Duet, Best Dream Wools, Bestdream matracok, Best Dream matrac rendelés, Best Dream

webáruház, Best Dream webshop, Best Dream rendelés, Best Dream Siglo matrac, best dream, bestdream, best dream matrac, best dream memory

bamboo, memory bamboo matrac, 
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