
WAŁEK Z PIANKI Z PAMIĘCIĄ
FLEXI MEMORY BAMBOO

Giętki  wałek z pianki  z  pamięcią to  wielofunkcyjna  poduszka przeznaczona dla
wszystkich,  którzy  dbają  o  swoje  zdrowie  i  wiedzą,  jak  ważny  jest  komfortowy
odpoczynek.  Zapewnia idealne podparcie pleców, szyi,  głowy i  nóg,  niwelując
w ten sposób bóle mięśni i nieprzyjemne zesztywnienie stawów.

Specjalna pianka reaguje na temperaturę ciała, dopasowuje się do jego kształtu
i wolno  wraca  do  pierwotnej  pozycji  -  zapewnia  równomierne  rozłożenie  nacisku,
wspiera  prawidłową  postawę  ciała  i  zmniejsza  napięcie  mięśni.  Giętka  sprężyna,
która znajduje się wewnątrz poduszki,  pozwala uformować ją w łuk, by zapewnić
maksymalny komfort i wygodę.

Wałek  Flexi  Memory  Bamboo jest  uniwersalną  poduszką,  którą  możesz
wykorzystać na wiele sposobów: w domu, w samochodzie czy w czasie wyjazdu.
M.in. jako:

 poduszka  pod kark -  zapewnia  maksymalny  komfort  i  wsparcie  szyjnego
odcinka kręgosłupa,  redukuje bóle pleców,  ramion i  szyi,  pomaga w walce
z bezsennością

 poduszka lędźwiowa (wałek pod plecy)  - równomiernie rozkłada nacisk na
plecy, odciąża kręgposłup i wspomaga prawidłową postawę ciała – pomaga
przy bólach i drętwieniu pleców, spowodowanych długotrwałym siedzeniem

 separator  pomiędzy  uda  i  kostki -  zapewnia  prawidłowe,  anatomiczne
ułożenie bioder oraz miednicy w czasie leżenia na boku

 podwyższająca  poduszka  pod  nogi  –  wsunieta  pod  łydki  lekko  unosi
kończyny i daje ulgę zmęczonym, opuchniętym stopom

Wałek jest  obleczony poszewką z dodatkiem włókna bambusowego,  które jest
antyalergiczne,  zapobiega  też  rozwojowi  pleśni  i  grzybów.  W  razie  konieczności
łatwo ją zdjąć i uprać. 

ZALETY:

 uniwersalne zastosowanie
 gięta sprężyna pozwala na dowolne formowanie wałka
 wykonany z najwyższej jakości pianki z pamięcią
 zapewnia maksymalny komfort i podparcie ciała
 doskonale dopasowuje się do kształtu ciała
 GRATIS: wygodna torba do przechowywania i transportu



DANE TECHNICZNE:

 średnica: 68 cm
 długość: 10 cm
 poduszka: pianka PUR z pamięcią
 poszewka: 40% włókno bambusowe, 60% poliester
 poszewka zapinana na zamek błyskawiczny

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na czym polega efekt pamięci zastosowany w poduszce?
Poduszka zapamiętuje kształt osoby leżącej, dopasowując się do jej kształtów.  

Czy jest możliwość prania poszewki? 
Oczywiście, poszewkę można prać w 30°C.  


