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Pihentető éjszakák, friss nappalok – Minőségi matraccal
Egy igazán jó matrac úgy öleli esténként körbe az embert, mint egy jó társ, s ugyanúgy
meg is határozza mindennapjainkat – reggeleinket, energiáinkat és hozzáállásunkat a
kihívásokhoz. Az már régóta ismert és szakértők által bizonyított tény, hogy az alvás
körülményei, vagyis minősége fontosabb az alvás hosszánál. Hiába alszik ugyanis valaki
egy átlagos matracon 8-10 órát, nem szabad meglepődni, ha kevésbé energikusan és
kevesebb lendülettel ébred reggel, mint egy 6 órát alvó ember, aki viszont minőségi, az
alvási szokásaihoz, és testalkatához illeszkedő Dr.Dream matracon töltötte el azt a 6 órát.
Egyértelmű, hogy a matrac, amin alszunk, alapvetően meghatározza az alvással töltött
óráinkat, ezáltal pedig azt, hogy hogyan ébredünk és hogyan telik az egész napunk.
Ugye Ön is szeretné első osztályú, minőségi matracon kipihenni a mindennapok
fáradalmait?!
A Dr. Dream matracaival megismerheti az alvás
egy olyan módját, ami a nappalait is
megváltoztatja, akár egy életre. Hiszen a
Dr.Dream matracai minőségi alapanyagokból
készülnek az Ön kényelmére, úgy, hogy ha
megtalálja az Ön alvási szokásaihoz és
testalkatához legmegfelelőbb matracot, akkor az
a matrac hosszú évekig biztosíthatja a pihentető
alvást az Ön számára. Ez nem egy matrac a sok
közül, hanem „A” matrac lesz, ami nem csak az
éjszakáját változtatja meg. A minőségi matrac
vásárlása nyugodtan tekinthető hosszú távú
befektetésnek. A matrac megvásárlása befektetés egy kiegyensúlyozottabb,
egészségesebb életbe. Ezek a matracok nem tartalmaznak semmilyen káros anyagot,
színezéket, így alvás közben nem csak hogy tökéletes kikapcsolódást nyújt a matrac, de
biztos lehet benne, hogy az egészsége sincs veszélyben, amikor a matracon fekszik.
Matrac kívül-belül
Természetesen a matrac felszíne éppoly fontos, mint az, hogy mi van a matrac
belsejében, hiszen az éjszaka folyamán alvás közben az elmozduló lepedő okán akár
közvetlenül is érintkezhet bőre a matrac huzatával, így a Dr.Dream matracok készítői arra
is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a matrac borító anyaga is csak természetes, bőrbarát
anyagot tartalmazzon.
A matrac alapanyagán túl persze nagyon fontos a matrac ergonómiája, vagyis a matrac
képessége arra, hogy alkalmazkodjon, esetleg javítson is a matracot használó személy
testtartásán. A matrac e funkciója egyaránt fontos a fizikai munkát és az ülőmunkát végző
személyeknél. Egy fáradt nap után adja meg magának az igazi pihenés esélyét egy olyan
matraccal, amire minden este számíthat.
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Jó matracot, de pontosan milyet?
Bizonyára hallott már az „emlékező” matracokról, vagy szakszóval élve Memóriahabos
matracokról. Az emlékező hab matrac egyedi kialakításának és a minőségi
alapanyagoknak köszönhetően jelenleg a legkedveltebb matracok közé tartozik
Európában. Ezen matracok alapanyaga az ortopédikus hideghab, ami biztosítja a matrac
biztos tartását, ugyanakkor a matrac termoaktív anyaga lehetőséget ad a test vonalának
lekövetésére. Ezáltal az ilyen matracok képesek arra, hogy lekövessék a matracon fekvő
személy testét, tökéletes alátámasztást nyújtva ezzel az egész testnek. Pont ott tart a
matrac, ahol arra szükség van, és pont ott puha a matrac, ahol testünknek a lágyságra
van szüksége.
Biót matracból
Első hangzásra furcsának tűnhet a Bio megnevezés egy matrac esetén, pedig a jelzőnek
igenis komoly létjogosultsága van. Noha nem létezik 100%-ig természetes latex anyagú
matrac, de minél tisztább és magasabb egy matrac természetes latex anyag tartalma, az
annál minőségibb, antibakteriálisabb vagyis annál biztosabbak lehetünk benne, hogy az
adott matracot használva egyaránt megőrizzük fittségünket és egészségünket.
Alvási szokásokhoz alakított matracok?
Igen! A Dr.Dream matracok ezt a szabadságot is kínálják Önnek! Bizonyára Önnek is van
olyan kedvenc testhelyzete, amiben a legjobban szeret aludni, vagy akár alvás előtt tv-t
nézni. A régi matracoknak erre mindössze annyi volt a válasza, hogy több helyütt
mélyedés képződött, mely gödrök az éjszaka folyamán csapdaként veszélyeztették az
ember hátát, derekát. Reggel pedig csodálkoztunk, hogy miért megy olyan nehezen a
felkelés. Még hétvégén is…Minőségi matracaink, illetve a matracok készítői azonban
Önhöz alkalmazkodnak. Bármilyen méretű, formájú matracot elkészítünk Önnek, így biztos
lehet benne, hogy a matrac - amin legalább 6 órát eltölt minden nap - valóban hozzájárul
az egészséges, pihentető alvásához. És persze a kényelmi szemponton túl az sem
elhanyagolható, hogy az Ön által megadott méretek szerint elkészített matrac így
egyszerűen betehető a már meglévő ágykeretébe, vagyis nem kell külön pénzt áldozni egy
teljesen új ágyba, és az egyszerű matrac cserével időt és energiát is megspórolhat.
A jótékony hatású matrac
Ha sokszor van rossz kedve, elégedetlen, vagy úgy érzi nincs annyi mindenre ideje,
energiája, mint amennyire szeretné, hogy legyen, lehet, hogy csak egyetlen dolgot, a
matracát kell kicserélnie az életében, és azután egy igazán Önre „szabott” matracon töltve
az éjszakákat mindent színesebbnek, könnyebbnek fog látni. Így segítheti Önt hozzá egy
matrac a sikeresebb, kiegyensúlyozottabb, boldog élethez.
S hogy miért vagyunk biztosak abban, hogy matracainkat használva Ön 100%-osan
elégedett lesz? Azért, mert a Dr.Dream matracok szigorú ellenőrzés mellett készülnek, így
garantált, hogy minden matrac, amivel vásárlónk találkoznak nem csak, hogy egészséges,
de minőségi matrac is.
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Miért nyerő a kókusz-matrac párosa?
A Dr.Dream kókusz felhasználásával készült matracai nem
pusztán kókuszból, hanem a kókusz rostjaiból készülnek,
melyeket egy természetes anyaggal rögzítenek, ám „csak”
annyira, hogy rugalmasak maradjanak és a matrac igazán
az ember teste köré rendeződve biztosíthassa a maximális
alvás-élményt. Az ilyen matracok poratka-, penészgomba- ,
baktériumés
molyállók,
vagyis
maximálisan
biztosítják
az
egészséges
alvás, pihenés
lehetőségét. Ezen felül további érv az ilyen
matracok mellett, hogy ez a legjobban szellőző fajta
az összes matrac közül, ami szintén nagyon fontos,
hiszen a nyári időszakban a matrac minősége
mellett az alvás alatti testhőmérséklet is
meghatározó abban, hogy milyen kipihenten
ébredünk fel.
Egészséges matrac nem csak otthon
A Dr.Dream matracok egy kiegészítő termékével, a Memo Roll fedőmatraccal nem csak a
saját ágyában biztosított a kényelmes alvás. Ezekkel a matracokkal akkor is kényelmesen
alhat, ha szállodában, vendégségben, vagy a nyaralóban alszik. Ezt a matracot azért
fejlesztettük ki, hogy egy kis méretű csomaggá összetekerve Önnel lehessen a kényelem
és a megszokott matrac minőség akkor is, ha üzleti, vagy családi okból nem otthon hajtja
álomra a fejét. Ezek a matracok is egyedi méretben
elérhetők, így ugyanazt a színvonalat képesek
biztosítani, mint a kevésbé mobil matrac-társai.
Memóriahabos összetételének köszönhetően ez a
matrac is tökéletes alátámasztást biztosít, ami
különösen fontos lehet, akkor, ha nem megszokott
helyen, nem a saját hálószobájában hajtja álomra a
fejét. Mivel huzata ezeknek a matracoknak is
könnyedén mosható, így az sem okozhat problémát,
hogy ha az ismeretlen ágyra leterítve a matrac
piszkossá válik.
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Tegyen tehát még ma azért, hogy pihent éjszakái és sikeresebb nappalai legyenek,
nézzen szét a Dr.Dream matracai között és találja meg az Önnek legmegfelelőbbet, hogy
akár már holnap jobbak legyenek a napjai.
Ha matrac, akkor
Dr.Dream - kattintson minőségi matrac válogatásunkért>>
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