
Anatomický polštář ANTI SNORING
 Omezuje chrápání
 Oboustranný masážní povrch
 Ideální pro spánek na boku a na zádech

Anatomický polštář Anti snoring se zaměřuje na umístění hlavy a krku v poloze při spaní tak, aby 
pomáhal omezit ucpání dýchacích cest a tím bylo dýchání snazší a tiché. Je navržen tak, aby byla 
zajištěna správná poloha na spaní, kdy je hlava zarovnána s páteří, ať už zaujímáte jakoukoliv polohu 
na spaní. 

Je vyroben z paměťové pěny, která se přizpůsobuje tvaru těla v reakci na tělesné teplo a tlak. Pěna se 
pomalu vrací do svého tvaru a rovnoměrně rozkládá tělesnou hmotnost. Omezuje chrápání, zlepšuje 
kvalitu spánku a účinně podpírá hlavu, krk, ramena a horní část zad. Polštář je vhodný pro alergiky 
díky paměťové pěně, která neprospívá rozvoji roztočů.

Oboustranná masážní plocha polštáře zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu.

Polštář je zdravotnická pomůcka vytvořená s použitím lehkých a odolných materiálů, vyvinutá na 
základě moderních designových předpokladů. Paměťová pěna se vlivem tělesného tepla dokonale 
přizpůsobí jeho tvarům a tím zvětší nosnou plochu. Polštář je vedle fyzioterapeutických a pohybových 
aktivit uznávaným základním zdravotním prostředkem při dysfunkcích krční páteře.

Indikace
 Zmírnění bolesti krční páteře
 Prevence svalového napětí a diskopatie v krční oblasti
 Působení proti deprivaci spánku vedoucí k onemocněním kardiovaskulárního systému, 

oslabení imunity, depresivní náladě
 Podpora rehabilitace páteře a svalů v krční oblasti
 Udržování dostatečně dlouhé a efektivní doby spánku
 Doporučeno pro odlehčení krčních obratlů pro zachování přirozeného zakřivení páteře

Kontraindikace
Uživatelé s závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím 
poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Údržba 
Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před prvním 
použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu.

Složení
Polštář: 100% PU 
Vnější strana potahu: 100% polyester
Vnitřní strana potahu: 100% polyester
Rozměr: 57 x 36 x 11,5 cm
Hustota: 55 kg / m³ (měkký)
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