FICHA TÉCNICA TRATTE MAG - TRAVESSEIROS
TRAVESSEIROS TECNOLÓGICOS TRATTE MAG

Importância da Terapia Magnética dos Travesseiros TRATTE
MAG:
O travesseiro é um dos itens mais importantes na qualidade do sono.
Ele deve se adequar a estrutura física da pessoa, ajudando a proteger a coluna
cervical, propiciando o perfeito alinhamento.
Os travesseiros são firmes e confeccionados com espuma perfilada terapêutica
“Rabatan" espuma tratada e vulcanizada extremamente porosa e arejada.
Anti-alérgica.
Anti-ácaros.
Anti-fungos.
A estrutura perfilada é auto-massageadora possibilitando uma massagem digital
que relaxa a musculatura dos ombros e pescoço, aliviando tensões e
melhorando a circulação.
As opções de altura possibilitam preencher adequadamente o vão entre os
ombros e o pescoço, atendendo desde crianças com ombros estreitos, até
pessoas com ombros largos, esportistas etc.

Estrutura Especial:
* Camada interna de espuma de última geração e alta resiliência.
* Perfilado Rabatan
* 30 pastilhas Magnéticas
* 30 Pastilhas de Infravermelho Longo.
* Tecido Algodão Especial 200 fios.
* Photonizado com ANIOS - Íons Negativos, melhorando a sensação de
Bem Estar.
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* 70% mais arejado do que travesseiros tradicionais.

Benefícios:
- Relaxa a musculatura dos ombros e pescoço, aliviando as tensões
na região cervical e escapular.
- Os imãs reduzem dores de cabeça, enxaqueca, cansaço físico e
mental.
- Melhora a circulação e oxigenação do Sanguínea, induzindo a um
sono profundo e reparador.
- Favorece o controle da pressão arterial, ajuda a previnir doenças
cardivasculares.
- Previne o envelhecimento precoce auto massageando a face e
auxiliando no combate as rugas.
- TECNOLOGIA NION TRATTE - Íons Negativos, uma deliciosa
sensação de Bem Estar, como ar da Floresta.
Dimensões:
(≈ 40x60x11cm)
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