
Anatomický polštář CLASSIC BAMBOO 
 

• Pohodlná podpora krční páteře 

• Tvarová paměťová pěna 

• Vysoká prodyšnost 

• Bambusové uhlí 
 
Klidný a zdravý spánek je v dnešním uspěchaném životě neocenitelnou hodnotou. S ohledem na 
kvalitní odpočinek jsme spojili klasický tvar ortopedického polštáře z paměťové pěny s přednostmi 
bambusu, známého již více než 7000 let. Minimalistický design a barvy polštáře dokonale ladí s ložnicí 
ve skandinávském stylu, kde je na prvním místě pohodlí a útulnost. 
 
Příroda obdařila bambus mimořádnými blahodárnými antioxidačními a detoxikačními vlastnostmi, které 
jiné rostliny nemají. Vysoký obsah oxidu křemičitého činí bambus odolným vůči bakteriím, houbám a 
plísním, což eliminuje použití pesticidů při jeho pěstování. K růstu potřebuje málo vody a kyslíku 
produkuje více než stromy. Bambusové uhlí, které do polštáře používáme, se vyrábí procesem 
karbonizace, tedy víceúrovňovým, pomalým, anaerobním spalováním rostlinných úlomků při velmi 
vysokých teplotách. Je velmi aktivní v podmínkách prostředí a díky své porézní struktuře má vynikající 
absorpční schopnost, tedy přitahuje a následně neutralizuje molekuly vlhkosti a zápachu. Po staletí se 
používá jako přirozený a bezpečný způsob odstraňování toxinů a znečišťujících látek z prostředí. 
 
Polštář je zdravotnická pomůcka vytvořená s použitím lehkých a odolných materiálů, vyvinutá na 
základě moderních designových předpokladů. Paměťová pěna se pod vlivem tělesného tepla dokonale 
přizpůsobí jeho tvarům a tím zvětší nosnou plochu. Jsou vytvořeny dokonalé podmínky pro odlehčení 
pohybového aparátu a kloubních struktur v oblasti krční páteře, která je zároveň stabilizovaná. Polštář 
je vedle fyzioterapeutických a pohybových aktivit uznávaným základním zdravotním prostředkem při 
dysfunkcích krční páteře. Polštář je díky paměťové pěně vhodný pro alergiky, protože neprospívá rozvoji 
roztočů. 
 
Indikace: 

• Úleva od bolesti krční páteře 

• Prevence svalového napětí a diskopatie v krční oblasti 

• Působí proti spánkové deprivaci vedoucí k onemocněním kardiovaskulárního systému, 
oslabené imunitě a depresivní náladě 

• Podpora rehabilitace páteře a svalů v krční oblasti 

• Udržení dostatečně dlouhé a účinné doby spánku 

• Doporučeno pro odlehčení krčních obratlů za účelem zachování přirozeného zakřivení páteře 
 
Kontraindikace: 
Uživatelé se 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 polštáře je snímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před 
prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu. 
 
Složení: 
Náplň polštáře: 95% PU, 5% bambus-karbon 
Vnější potah: 100% polyesterový úplet o gramáži 240 g/m2 se zapínáním na zip 
Vnitřní potah: 100% polyester 
Rozměry: 71 x 40 x 12 cm 
Hustota: 45 kg / m³ 
Hmotnost: 1331 g 
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