Naturalne materace
terapeutyczne
Siły witalne, które daje regenerujący i odświeżający sen,
pozytywnie wpłyną na wszystkie aspekty Twojego życia.

Na materacu spędzasz aż 1/3 życia...
dlatego też powinien on stanowić
wsparcie dla Twojego zdrowia
Materace Geovital wspierają proces samouzdrawiania
ludzkiego organizmu. Konstrukcja wnętrza materaca
uruchamia mechanizmy fizjologiczne, odciążające
kręgosłup. Automatyczne rozciąganie odpowiednio
do masy ciała usuwa blokady, koi nerwy, odciąża
krążki międzykręgowe i korzystnie wpływa
na krążenie oraz dotlenienie organizmu.
Ucisk na nerwy, nieprawidłowa pionowa
postawa ciała oraz pozycja leżąca na brzuchu
są przyczyną ponad 280 przewlekłych problemów
zdrowotnych. Do tego dochodzą alergie i utajona
nietolerancja pianki materacowej, pleśni, słabe
dotlenienie lub efekt anteny powodowany przez
metalowe sprężyny przyciągające promieniowanie.
Kto inny jak nie firma działająca na rzecz naturalnych sposobów
przywracania zdrowia mógłby zaprojektować Twój materac?
Od 30 lat Akademia Geovital opracowuje rozwiązania do zabezpieczania
sypialni dla swoich pacjentów cierpiących na przewlekłe problemy
ze zdrowiem.
Lekcje wyniesione z udanych powrotów do zdrowia przyczyniły się
do powstania nowych produktów i technologii produkcyjnych, które
uwzględniają również współczesne zagrożenia dla zdrowia.
Materac firmy Geovital pozwoli Ci uczynić duży krok w kierunku
powrotu do zdrowia.

www.pl.geovital.com

Główne różnice w porównaniu
z innymi materacami
Biologicznie neutralny: słowo „naturalny” może wprowadzać w błąd.
Nasze badania pokazują, że wielu ludzi cierpi na utajoną nietolerancję
wielu „naturalnych” materiałów, z których produkowane są materace.
Najgorszym z nich jest lateks.
Wolne od toksyn: przy produkcji materacy stosujemy wodę gazowaną
zamiast chemicznych gazów pędnych.
Wolne od metali: metal w materacu przyciąga do Ciebie promieniowanie niskiej częstotliwości i zwiększa siłę oddziaływania promieniowania
elektromagnetycznego z okablowania wewnętrznego.
Są one antystatyczne, antyalergiczne, a dzięki otwartej strukturze mają
właściwości dotleniające skórę i przeciwdziałają starzeniu.

Efekt rozciągania
Efekt rozciągania opracowaliśmy przy współpracy z ortopedami. Ukośne
ścianki działowe uginają się pod wpływem ciężaru ciała. Powoduje to
zwiększenie powierzchni do góry i do dołu, dając efekt rozciągania
proporcjonalny do masy ciała. Celem jest rozciągnięcie kręgosłupa poprzez podzielenie jego ciężaru na sekcje o wadze 0,8 do 1 kg. Kanaliki
powietrzne również zapewniają doskonałe dotlenienie podczas każdego
Twojego ruchu.

Zdjęcie ucisku z krążków miedzykręgowych poprzez delikatne
rozciąganie i doskonałe dopasowanie do kształtu ciała.

KOMBI: najlepsze
rozwiązanie dostosowane
do Twoich potrzeb
Materac Kombi firmy Geovital dostosowuje się do wielkości i kształtu
Twojego ciała w trzech wymiarach. Zapewnia Ci niezrównane, idealnie
do Ciebie dopasowane wsparcie. Ulubioną przez wielu użytkowników
cechą materacy Kombi jest wgłębienie na pięty redukujące ucisk.

Materace Theravital: to one dostosowują się do Ciebie
Nasze osiągnięcia wprawiają w zachwyt brakiem konieczności indywidualnego dostosowywania. Strefy ściskania i efekt rozciągania sprawią,
że będziesz spać jak nigdy dotąd, bez względu na to, w którą stronę
skierujesz twarz.

Vitallind: tanie rozwiązanie do pokojów dziecięcych
i sanatoriów
Przystępne cenowo rozwiązanie Vitallind zapewnia korzyści z naszych
materiałów, ale bez efektu rozciągania.

„	Odkąd Rob ma nowe łóżko, jego sen w końcu stał się prawidłowy, a po przespanej nocy czuje się lepiej. Borykał się on
z problemami z kręgosłupem i szukał sposobów na złagodzenie
bólu. Teraz nowe łóżko nie tylko pomaga uśmierzyć ból, ale
jest bardzo wygodne. Odczuł efekt rozciągania podczas leżenia
w łóżku i mimo że na początku czuł się specyficznie, to jakość
snu była dobra, a ból mniejszy. Teraz radzi sobie z napiętym
harmonogramem rozgrywek hokejowych i będzie reprezentował
Australię na tegorocznych zawodach we Francji. Podziękowania
od bardzo szczęśliwej rodziny i klienta za cudowne łóżko, które
naprawdę działa”.
						Fiona Summons
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