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Memóriahabos fedőmatrac 4cm

Méretek

80*200cm: 29900 Ft

90*200cm: 29900 Ft

140*200cm: 46550 Ft

160*200cm: 53200 Ft

180*200cm: 59800 Ft

Rövid leírás

A RelaXx Topper4 egy 4cm vastagságú emlékezőhab rétegből és egy Tencel antiallergén

matrachuzatból áll. Tökéletesen puhává, komfortossá varázsolja kemény, kényelmetlen matracunkat. A

memory fedőmatracok az új generációs emlékezőhab alapanyag nagy méretű elterjedésével váltak

ismertté, lettek rövid időn belül a legsikeresebb matrac kiegészítő termékekké. A memóriahabos

fedőmatracok nyújtotta páratlan komfort és az alapanyagnak köszönhető tökéletes nyomáselosztás

igazi alvási komfortot varázsol régi fekhelyünkre. Az antiallergén matrachuzat otthoni mosógépben is

60C°-on mosható.

Részletes leírás:

RelaXx Topper4. A különlegesen tiszta és minőségi alapanyagból készülő RelaXx memory fedőmatracok

valóban minden igényt kielégítenek, amit egy fedőmatractól -felületjavítótól- elvárhat az ember.

Centiről-centire követi a test minden ívét és hajlatát, egyenletesen eloszlatja az keményebb

fekvőfelületek által okozott túlzott nyomáspontokat így tehermentesítve testünk minden matraccal

érintkező négyzetcentiméterét. Az nyugat-európai minőségi 50kg/m3 sűrűségű emlékezőhab minden

igényt kielégít, a memóriahab: tömör, légáteresztő, formastabil és rendkívüli mértékben megváltoztatja

a matracunk komfortját. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 4cm vastag memóriahabos fedőmatrac

már jelentős komfortváltozást eredményez a matrac felületén, az ennél vastagabb memóriahabos

fedőmatracok már többnyire süppedékenyek, túl lágyak az átlagos felhasználók számára.

A huzat:
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A cipzár segítségével levehető Tencel? huzat az ausztriai Lenzing cég fejlesztése és speciálisan

kikisérletezett cellulózalapú szálakból áll. Ennek eredményeként egy nagy strapabíró-képességű és

kiváló klimatizációs tulajdonságú matrachuzatot kapunk, ami háztartási körülmények között gépi úton

60C-on mosható.Élettani hatások:

Az emlékező hab (Memory Foam) fedőmatrac a 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 háziporatkákat. 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.

Hazánkban a legismertebb fedőmatrac a tv reklámokból jól ismert Dormeo Renew fedőmatrac vagy az

elsőként a világon emlékezőhab terméket gyártó Tempur fedőmatracok.

Tanács:

Fontos! A saját érdekében ne vásároljon olyan emlékezőhab terméket, amelynek származásában nem

biztos, amelynek eredetéről, összetételéről, fajsúlyáról és egyéb a termékhez szorosan tartozó

tulajdonságokról nem kap megfelelő és kielégítő felvilágosítást. Memoryfoam termékeknél -így a

fedőmatracoknál is- kerülje az olyan terméket, termékeket, amelyek fajsúlya a szakmai normák által

elfogadott értékeket nem éri el.Ne használjon fedőmatracot tönkrement, kifeküdt, szerkezetileg sérült

matracon, mert tulajdonságainál fogva a fedőmatrac az elvárt igénynek nem fog megfelelni. A sérült,

kigödrösödött matrac tényleges felületi komfortjának kialakítása-megoldása a termék cseréjében rejlik.

A köiödrösödött matrac a felületjavító alatt is "gödrös" marad, bár a felülete érzékelhetően lágyabb

lesz, ergonómiai szempontból nem fog megfelelő alátámasztást, formakövetést nyújtani.

 

Mi az a memóriahab, emlékezőhab

 

Az emlékező hab (Memory Foam) memóriahabos matrac a felhasználók számos előnnyel jár. A

legnyilvánvalóbb nagyobb kényelem miatt a csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre.

Emellett a memória hab matracot használók már bizonyították, hogy a használat során egyre több

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) az kevesebb, és végül is egy

jobb minőségű alvást kapunk. Más szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy többet pihenünk kevesebb idő alatt

a memória hab matracon, mint a hagyományos matarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ekkor

is különösen hasznos lehet, mert hipoallergén és a por atka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory

Foam) matrac használok számára jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz

vérkeringés, fibromyalgia, vagy csontritkulásban szenvednek.
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