
Anatomický polštář STANDARD PLUS
 Snižuje napětí v šíji a zádech
 Poskytuje pohodlí a odpočinek během spánku
 Ideální pro spánek na boku a na zádech

Univerzální anatomický tvar polštáře zajistí správnou polohu hlavy a uleví krční páteři během spánku. 
Polštář zmírňuje bolesti zad a předchází problémům s nespavostí, chrápání a nervovému či svalovému 
napětí. 

Kvalitní paměťová pěna se v reakci na tělesnou teplotu dokonale přizpůsobuje anatomickým křivkám, 
čímž zvětšuje oblast podpory. Napomáhá od stresu a její anatomický tvar zajistí pohodlí a dostatečnou 
podporu pro krční páteř. 

Kromě fyzioterapie a fyzických aktivit je spaní na polštáři z paměťové pěny doporučovanou základní 
zdravotní pomůckou při dysfunkci krční páteře. Polštář je vhodný pro alergiky, protože paměťová 
pěna nepřispívá k rozvoji roztočů. 

Verze Standard PLUS má profilovanou linii pro šíji, která dokonale napodobuje přirozený tvar krku 
a hlavy, což vám umožňuje zaujmout pohodlnou a nejpřirozenější polohu během spánku. 

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 uvolnění krčních obratlů při 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
Neperte paměťovou pěnu! 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 (polyuretanová paměťová pěna)
Vnější strana potahu: 75% bavlna, 25 % polyester
Vnitřní strana potahu: 100% polyester 
Rozměr: 54 x 33 x 12/6 cm
Hustota: 55 kg / m³ (měkký)
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