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Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. To niby jedynie frazes, a przecież sam wiesz,
jak  ciężko  czasem o  zdrowy,  spokojny  sen.  Gdy  całą  noc  wiercisz  się  w  łóżku,
a wciąż coś jest nie tak... Pomóc może  komplet naturalnej, wełnianej pościeli z
woskowanej dzianiny.

W przeciwieństwie do pościeli z tworzyw sztucznych, ta z prawdziwej wełny sprawi,
że  nigdy  nie  obudzisz  się  ani  zmarznięty,  ani  oblany nieprzyjemnym  potem.  Ma
właściwości  termoaktywne,  co  znaczy,  że  dopasowuje  się  do  temperatury
otoczenia i Twojego ciała, znakomicie odprowadza wilgoć i pozwala na swobodną
cyrkulację powierza. 

Pościel jest doskonała dla osób, które nie tylko cenią sobie wysoki komfort snu, ale
i dla borykających się z nieprzyjemnymi dolegliwościami, takimi jak nerwobóle, bóle
reumatyczne czy problemy z krążeniem. Antygrzybiczne i antyalergiczne właściwości
runa owczego sprawiają, że będzie idealna nawet dla bardzo wrażliwych osób. 

Wykonana  jest  z  ze  100% polskiej  woskowanej  dzianiny  wełnianej.  Ta  struktura
materiału  charakteryzuje  się  niezwykłą  miękkością  i  delikatnością,  zapewni  ci
komfort na najwyższym poziomie.

ZALETY:

- zapewnia niezwykły komfort snu
- idealna dla alergików i osób o wrażliwej skórze
- posiada właściwości termoaktywne i higroskopijne
- zapewnia swobodny przepływ powietrza
- eliminuje szkodliwe jony dodatnie
- pomaga przy dolegliwościach reumatycznych i nerwobólach

DANE TECHNICZNE:

Zestaw 180 x 200 cm:  

- kołdra: 175 x 200 cm
- prześcieradło: 180 x 200 cm
- 2 poduszki 40 x 60 cm



Zestaw 220 x 200 cm:  

- kołdra: 215 x 200 cm
- prześcieradło: 220 x 200 cm
- 2 poduszki 40 x 60 cm

Skład: woskowana dzianina 100% wełny

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak należy konserwować pościel z wełny?

Zaleca się także regularne wietrzenie pościeli. Nie należy jednak wystawiać jej na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych – może się wtedy odbarwić. 

Jakie są przeciwwskazania do stosowania pościeli?

Z pościeli nie powinny korzystać osoby uczulone na owczą wełnę.


