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Matracok az Ön igényei szerint
Vizsgálatok bizonyítják, hogy a minőségi matracokon töltött éjszakák sokkal pihentetőbbek
és könnyebben indulnak a reggelek olyan matracokból felkelve, mely matracok mérete,
típusa az azt használó személy igényeihez, testfelépítéséhez igazodik. És persze az sem
elhanyagolható szempont a matracok jellemzőinél, hogy az igazán pihentető alvást
biztosító matracok anyagösszetétele szigorúan ellenőrzött, a matracok az egészségre
tökéletesen ártalmatlan alapanyagok felhasználásával készülnek az Ön igényeinek
megfelelően olyan szakértők közreműködésével, akiknek széleskörű ismeretei,
tapasztalatai vannak abban, hogyan lehet olyan matracokat előállítani, melyek aztán
hosszú időre segítik az embert a mindennapi megújulásban és a teljesítőképesség
maximalizálásában.
Jó matracok közül a legjobbat, de pontosan milyet?
A Dr.Dream matracok a tökéletes pihenést
kínálják számos matractípuson keresztül,
felnőtteknek s gyermekeknek egyaránt.
Kókuszmatracok,
hideghab
matracok,
biomatracok, emlékező hab matracok…
Dr.Dream azonban nem hagyja egyedül Önt
a matracok közötti vívódásban. Olvassa el a
matracokat bemutató összeállításunkat, és
megtudhatja,
milyen
matracok
közül
választhat, ahhoz, hogy az ébredés ezen túl
egy jó nap kezdete legyen.
Emlékező hab matracok
Ezek a matracok nem véletlenül tartoznak egész
Európában a legkedveltebb matracok közé. Ezen matracok
egyik legfőbb összetevője az ortopédikus hideghab. Ez
adja a matracok alapját, biztos tartását, emiatt nem lehet
ezeket a matracokat ’kifeküdni’. Másik fontos összetevői
ezeknek a matracoknak a termoaktív anyagok. Ezen
anyagok révén a matracok hő hatására lágyulnak, és így
képesek felvenni a test formáját. Ugye Ön is szívesen
regenerálódna a fáradt napok végén rossz minőségű,
esetleg még az egészségre is káros matracok helyett a
Dr.Dream matracok valamelyikével, amely biztosítja
testének a tökéletes alátámasztást, a puha kényeztetést, és
ezáltal a frissen induló reggeleket? Nincs más dolga, mint
választani a Dr.Dream által az Ön kényelmére kifejlesztetett matracok közül és élvezni az
alvás és a kipihentség új dimenzóját, a szakértelemmel előállított, és az Ön igényeire
szabott matracok megannyi előnyét.
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Kókuszmatracok
A kókuszmatracok a kókuszdió külső héjából, a kókusz rostjaiból készülnek. Gyakran
hívják biomatracnak is, hiszen az ilyen matracok poratka-, penészgomba- , baktérium- és
molyállók, vagyis maximálisan biztosítják az egészséges alvás, pihenés lehetőségét. Mivel
a kókuszrostot a matracokhoz áztatás után használják fel, így a rostok biztosítják, hogy a
kókusz felhasználásával készült matracok erősek, ugyanakkor a vízzel való találkozás
hatására könnyűek, rugalmasak maradnak. Fontos jellemzője még a kókuszmatracoknak,
hogy mivel a rostok hullámossá válnak és úgyis maradnak az áztatás során, így ezen
matracok szellőző képessége nagyon jó,
igazán komfortos alvást biztosítanak nyáron is.
Ugye Ön sem szeretne olyan matracok
áldozata lenni, mely matracok felveszik a
nedvességet és így a gombák táptalajaivá
válva veszélyeztetik alvás közben az
egészségét? Válasszon a Dr.Dream matracok
közül, mely matracok mindegyike szigorúan
ellenőrzött anyagok felhasználásával készül,
és a jobbnál jobb matracok között választva
nem csupán a pihentető alvását, de az
egészségét is biztosíthatja.
Hideg hab matracok
A hideg hab matracok között egyaránt megtalálhatók a középkemény, és kemény
matracok. Rugalmas, légáteresztő, könnyű matracokról van szó, melyek fele akkora
súlyúak, mint a hagyományos acélrugós matracok, melyek nem csak hogy kevésbé
higiénikusak a Dr.Dream matracoknál, de tipikus okozói az érzésnek, hogy „Már megint
hiába aludtam több mint 8 órát, olyan nyúzottnak érzem magamat!” Ezekkel a
matracokkal csak jó élménye lesz az alvással és az ébredéssel kapcsolatban is. A hideg
hab matracokra vonatkozó 8 éves garancia pedig biztosíték lehet, hogy a matracokra
költött minden forint egy hosszú távú befektetésként jó helyre kerül.

Önnek készített matracok
Mit szólna ahhoz, hogyha azt mondanánk, készítsen el egy tervrajzot álmai matracáról és
mi elkészítjük Önnek a tökéletes pihenést biztosító matracot?! Ugye jól hangzik? Ez
azonban nem álom többé, hanem valóság, melyet a Dr. Dream matracok most
megmutatnak Önnek. A Dr.Dream matracok személyre szabva készülnek azoknak, akik
számára fontos, hogy napról napra kiegyensúlyozottak és jó kedélyűek legyenek. Ezeket a
matracokat a Dr.Dream szakemberei készítik el a vásárló igényeinek maximális
figyelembevételével, így az ilyen matracok tulajdonosai biztosak lehetnek benne, hogy az
alvással töltött idő sem múlik el haszontalanul.
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Matracok felnőtteknek - hogy könnyebb legyen jól teljesíteni a mindennapokban
A jó matracok élettani és hangulatra gyakorolt hatása egyértelmű, mint ahogyan az is
meghatározó, hogy egy ülőmunkát végző személy, milyen székben tölt el napi 8 órát. Az
ébrenlét dolgos órái után szüksége van a szervezetnek egy igazán pihentető, kényelmes
és egészséges légkörben töltött 6-8 órára, hogy
felkészülhessen a következő nap újabb kihívásaira,
feladataira. Ebben van nagy szerepe a Dr. Dream
matracoknak, melyek a minőségi matracok között is
kiemelkedően tudják biztosítani azt a nyugodt, és
egészséges alvást, ami elengedhetetlen ahhoz,
hogy megfeleljünk magunknak, és mosolyogva
vegyük be a mindennapok során felmerülő
akadályokat. Így válhatnak a matracok életünk
szerves részeivé, igazi mozgatórúgóvá.

Matracok már a legkisebb korosztálynak is
Az alvás minősége nem csupán Nekünk,
felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is nagyon
fontos. Az olyan matracok, amelyek segítik a valódi
pihenést, hozzásegíthetik az iskolás gyermekeket
a minél jobb teljesítményhez, a kisebb gyermekek
esetén pedig ezek a minőségi matracok az
édesanyákat segíthetik hozzá pár óra plusz
alváshoz. A gyermekeknek készített matracok két
típusa a kókuszmatrac és a hideg hab gyermek
matrac. Ha a gyerekek és a szülők egyaránt
minőségi matracokon pihenhetnek, akkor amellett,
hogy a szülő könnyebben szót ért a fiatalabb korosztállyal, az egész család kipihentebb,
türelmesebb és nyitottabb lesz – egymás és a világ felé egyaránt. Ha kipróbálja a
Dr.Dream matracok valamelyikét, akkor hamar rájön, hogy ezek a matracok egy életre
szóló befektetést jelentenek és többet fog kapni ezektől a matracoktól, mint jó alvást és
vidáman induló reggeleket.
Ne késlekedjen tehát, biztosítson családjának már holnaptól nyugodt, pihentető éjszakékat
és friss, kiegyensúlyozott nappalokat, válogasson a Dr.Dream minőségi matracai között és
meg fogja látni, hogy a változást már a jövő héten érezheti.
Ha matrac, akkor
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