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ANTISZTATIKUS

Ön a QUANOMED® Sleep Smart System termékét vásárolta. Az
ErgoQuano ergometrikus párna, mint a termékcsalád egyik különleges
tagja, hivatalos tanúsítványokkal rendelkezik, amelyek igazolják
tartósságát, rugalmasságát, időtállóságát, biztonságosságát, valamint a
penésszel és egyéb allergénekkel szembeni ellenállását.

A QUANOMED® termékcsalád huzataiba integrált vékony karbonszálak
összegyűjtik az elektronokat a test felszínéről és szabadon eresztik őket
a levegőbe, ezzel megszabadítva a szervezetet a káros sztatikus
elektromosságtól. Ha a feszültség és az elektromosság mennyiségét
csökkentjük, akkor a szervezet ellazul, a kortizol szint visszaállhat az
optimális értékre és az alvásminőség is javulhat.

A QUANOMED® tanúsítvánnyal igazoltan hipoallergén, tehát a kisbabák
bőre számára is biztonságos.
A QUANOMED® gyártóüzemei Európában találhatók és környezetbarát
módon működnek.

A párna töltő anyaga és formája
A legjobb minőségű természetes latexből készülnek, amelyet a trópusi
erdőkben élő kaucsukfából (Hevea Brasiliensis) nyerünk ki. A párna
kialakítása a lehető legoptimálisabb anatómiai helyzetet képes támogatni
az alvás alatt.
A latex remek higiéniai és mikrobiológiai jellemzőkkel is rendelkezik. A
szennyeződések részecskéi nem tudnak mélyen behatolni a latexbe és az
atkák, illetve az egyéb mikroorganizmusok sem képesek benne megélni
annak ellenére, hogy a gyártás során nem alkalmazunk rovarirtó
vegyszereket.
ANTIBAKTERIÁLIS
A QuanoMed kasmír anyagába szőtt ezüstionok hatékony védelmet
nyújtanak a poratkákkal, az ágyi poloskákkal, a baktériumokkal és az
egyéb háztartási allergénekkel szemben. Az ezüst egy erőteljes
természetes fertőtlenítő, amelynek baktérium pusztító hatását
évezredekkel ezelőtt megfigyelték és a tudomány fejlődésével be is
bizonyították.

HyperOxy technológia
A csúcstechnológiát képviselő HyperOxy technológiának és a termékbe
ágyazott több tucatnyi termoreaktív ásványfélének köszönhetően a
QUANOMED® összegyűjti a test passzív módon elvesztett energiáját,
majd felnagyítva és felerősítve engedi azt vissza a szervezetbe.
Az alvásminőségünket javítjuk, akkor az alábbi területek kaphatnak
támogatást:
▪ Csökkenthetők a fej- és a hátfájás, valamint az izomfájdalmak
▪ Támogatja az immunrendszer védekező folyamatait
▪ Javítja a vérkeringést
▪ Javítja a szervezet sejtregeneráló folyamatait
▪ Javul a sejtek oxigén ellátása és az energia szintje
Termék tisztántartásával kapcsolatos információkat a csomagoláshoz
mellékelt terméklapon talál.

