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Memory fedőmatrac 4cm

Termékadatok:

Garancia: 1 év gyártói garancia

Összetétel: Memoryfoam 4cm

Gyártó: RelaXx

Komfort: Enyhén lágy

Súlykorlát: Súlykorlátozás nélkül

Huzat anyaga: Tencel

Származási hely: Magyarország

Minősítések: Szokásos

Csomagolás: Normál csomagolás

Huzat típusa: Mosható 60C°-on

Zónák száma: Nincs ergonómiai zóna

Memory fajsúlya: 50kg/m3

Memory keménysége: 18 enyhén lágy

Méret: 200*200cm

Részletes leírás:

RelaXx Topper4 memory fedőmatrac

A memory mag:

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 antidecubitus felületi kialakítása

(tojástartó-minta) megnöveli a levegővel érintkező felület területét ezéltall gyorsabb szellőzést és

kisebb felmelegedési értéket eredményez.

A huzat:

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

oldal 1 / 2



MatracPosta

Első Magyar MatracPosta - www.matracposta.hu

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.
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