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Párna, melyre nem csupán lehajtani jó a fejét
Egy igazán jó párna legalább annyira fontos a minőségi, pihentető alváshoz, mint a matrac, amin
éjjel fekszünk. „Minden fejben dől el” – tartja a mondás, miért épp a fejünknek ne adnánk meg
tehát annak lehetőséget, hogy egy igazán jól kialakított párna menedékében keressen pihenést egy
megerőltető nap után? Bizonyára Ön is tapasztalta már, hogy milyen bosszantó, amikor egy fej –
vagy
nyakfájás
megakadályozza,
hogy
munkájában a legjobbat hozza ki magából, vagy
amikor a rossz párna miatti fájdalom épp egy
családi összejövetelen veszi el Öntől a
lehetőségét, hogy jól érezze magát azok között,
akik a legfontosabbak az Ön számára. A
Dr.Dream azonban mindenre és mindenkire
gondol, vagyis a minőségi matracok és
ágybetétek mellett a párna kínálatában is gondol
azokra, akik egészséges és teljes életet
szeretnének élni. Ha eddig azt hitte, hogy a jó
párna megtalálása kimerül a kicsi és a nagy
párna közti választásban, akkor engedje meg, hogy meglepjük, s megismertessük Önnel a Dr.Dream
párna család tagjait: memória párna, ergonomikus párna, pille párna… Ezekre nem csak ledőlni esik
jól, de a reggelek is könnyebben, frissebben indulnak, ha igazán jó helyen pihentethette fejét az
éjszaka folyamán.
Fejfájás, nyakzsibbadás? Ugye könnyedén lemondana ezekről?
Ha olyan párna van a feje alatt nap, mint nap, amelynek készítői
tökéletesen ismerik a fej, a nyak és a csigolyák helyzetét, működését,
akkor jó eséllyel elbúcsúzhat a rossz párna okozta fájdalomtól és attól
a kiszolgáltatottságtól, hogy a fájdalom visszaveti munkáját,
szabadidejének élvezetes eltöltését. A párna a nyaki erek és a nyaki
csigolyák megtámasztásáért felel, így a párna hiánya, vagy a nem
minőségi párna megakadályozhatja Önt abban, hogy az alvással töltött
idejéből kihozza a maximumot. Egy Dr.Dream párna pont ott
vigyáz a nyakára, pont ott tart és ott puha, ahol kell. Egy ilyen
kényelmes párna használata révén nem forgolódni, hánykolódni fog
alvás közben, hanem valóban pihenni, és feltöltődni. A minőségi
párna kiválasztásában segít a Dr.Dream, azt azonban, hogy valóban
ideális az adott párna Önnek, hamar érezni fogja a saját bőrén,
hiszen a megfelelő kialakítású és alapanyagú párna nyugodt
éjszakát és friss reggeleket biztosít Önnek. De vajon melyik párna
passzol a leginkább Önhöz? Engedje meg, hogy segítsünk, tekintse
át párna választékunkat és szóljon a valódi pihenésről az éjszakája
akár már holnap.
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Memória párna a jobb memóriáért (is)
Nem csalás, nem ámítás. Az olyan párna, mely formatartó emlékező hab felhasználásával készül a
test hőjére képes felvenni a fej és a nyak formáját, ezáltal maximális kipihentséget, és
teljesítőképességet eredményez. Párna esetén ez az emlékező hab adta képesség azért nagyon
fontos, mert a fejforma felvétele miatt nem keletkezik nyomáspont a fej alatt, így zavartalan marad
a vérkeringés, amely révén a párna nem csak, hogy egészségesebb alvást biztosít, de az ilyen párna
használatával jóval kevesebbet forgolódunk az
éjszaka folyamán, és kipihentebben ébredünk fel
minden reggel. Kimondhatjuk tehát, hogy az
emlékező habból készült párna képes megadni azt a
valóban pihentető alvást, amire mindannyian
vágyunk, és ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az
ébrenlét óráiban a legjobbat hozzuk ki magunkból,
és a legjobban érezzük magunkat. Így lehet egy
párna „A” párna az életünkben.
Pehelykönnyű pehely töltetű párna
Nem véletlen az elnevezés, a párna család e
tagjának legnagyobb darabja is kevesebb, mint egy
kilogramm súlyú és 100% magyar pelyhet
tartalmaz. A párna elérhető kis és nagy párna
méretekben is. A párna borítása pamutangin
anyaggal megoldott, vagyis ha ez lesz az a párna,
amit választ, biztos lehet benne, hogy érzékeny
bőr esetén is tökéletesen megállja helyét az
ágyában. „Első „ minőségi párna vásárlóknak
tökéletes választás, mert a párna formája és
lágysága miatt ez áll a legközelebb ahhoz a párna
stílushoz, amit a régebbi párna használata során
megszokhattak. A párna minőségi töltete és kialakítása miatt már a párna használata után pár nappal
érezni fogja a különbséget a régi párna és a Dr.Dream minőségi párna között.
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Párna kívül-belül
Azonban nem csak a párna belseje, hanem a párna külső borítása, illetve a külső felülethez
felhasznált anyagok minősége is befolyásolja azt, hogy egy párna mennyire szolgálja a használója
kényelmét. A Dr.Dream párna egyaránt megtalálható műszálas, és pamutborítással. Mielőtt
megijedne a műszálas párna hallatán, gyorsan leszögezzük, hogy itt egy úgynevezett microfaser
anyagról van szó, ami egy nagyon finom, kis vastagságú anyag, és az ebből készült párna remekül
szellőzik, nagyon puha és formatartó. A pamut anyagból készült Dr.Dream párna műszálas töltetet
tartalmaz, a párna pamut borítása révén könnyedén mosható akár mosógéppel is. Kérésére a
Dr.Dream „párna szakemberei” az Ön egyedi méret elképzelései szerint is elkészítik a párna pamut
borítású változatát.
Arra biztatjuk, hogy ne késlekedjen tehát, ne érje be kevesebbel, mint a legjobb, hiszen az
egészsége, a mindennapi sikerei kerülhetnek veszélybe egy olyan párna miatt, amelyik nem felel
meg a fenti jellemzőknek. Tekintse meg tehát párna katalógusunkat, és találja meg azt a párna
típust, ami hosszú évekre társa lehet a nyugodt, valódi felfrissülést biztosító alvásban.
Ha párna, akkor
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