
Najpredávanejší tehotenský vankúš na Slovensku – Lulu

(Mnoho ľudí nepozná pravé pozitíva a pozitívne účinky tehotenských vankúšov a aký je medzi nimi
rozdiel. Prečítajte si, prečo je tehotenský vankúš Lulu najlepším pomocníkom nielen počas

tehotenstva.)

Čím ste bližšie k termínu pôrodu, tým sa cítite vyčerpanejšie. Bruško rastie, nohy vám opúchajú 
a nevládzete na nich stáť. Vďaka rastúcemu brušku najviac trpí chrbtica. A práve tu pomáha 
tehotenský vankúš, ktorý poskytuje oporu brušku, čím odľahčí neustále vyvíjaný tlak na chrbticu. 
Tehotenský vankúš, ktorý má omnoho viac pozitív ako ste si mysleli.

Prečo práve Lulu?

Tehotenský vankúš Lulu vďaka svojej precíznej výrobe chráni mamičku aj bábätko. Zároveň pomáha 
ženám pri problémoch s chrbticou. Ženy, ktoré na tehotenskom vankúši spia, si veľmi pochvaľujú 
kvalitu spánku. Vstávajú odpočinuté a bez bolestí. Používaním tehotenského vankúša sa eliminuje 
napätie svalstva, čo prispieva k tehotenstvu a pôrodu bez komplikácií.

Jednotka na Slovensku

Na trhu je mnoho tehotenských vankúšov. Lulu patrí k najpredávanejším z nich a to najmä kvôli svojej
prispôsobivosti, preto spĺňa požiadavky aj tej najnáročnejšej gravidnej zákazníčky. Prispôsobuje sa 
tvaru tela, čím odľahčuje každú namáhanú časť. Žena si ním tak môže kedykoľvek podoprieť hlavu, 
kolená, či bruško. Je ľahko prenosný, čím budúca mamička nemusí pri transporte vankúša niesť ťažkú 
váhu. Látka na povrchu vankúša je jemná a vhodná aj pre tú najcitlivejšiu pokožku, vďaka čomu je 
vhodný aj pre deti. 

Výhodou je jeho cenová dostupnosť. V EMI si ho môžete zakúpiť samostatne alebo vrátane obliečky, 
ktorá chráni vankúš pred znečistením a opotrebovaním. Prípadne je možné dokúpiť obliečku navyše.

Ako môže ešte pomôcť?

Lulu tehotenský vankúš je naozaj univerzálny a nie je určený len pre tehotné ženy. Okrem toho, že 
vankúš má mnoho výhod, ktoré žena využije počas tehotenstva, je možné ho použiť aj po pôrode a to
vo forme kojeneckého vankúša, nakoľko je ideálnym pomocníkom pri kojení, čím dodáva z polovice 
oporu dieťatku a z polovice mamičke. Dokonca aj počas kojenia tento kojenecký vankúš podporuje 
namáhané časti tela. Dokonca ho viete využiť aj ako mantinel do postieľky, či ako hniezdo pre 
bábätko. 

Bonus!

Po tehotenskom vankúši sa všeobecne dopytujú ľudia rôznych vekových kategórií. Jeho schopnosť, 
ktorá počas spánku napomáha bojovať proti bolestivej chrbtici, svalom či kĺbom, si získala mnoho 
spokojných zákazníkov. Celkovo tento vankúš poskytuje telu oporu a viete si ho prispôsobiť podľa 
svojich potrieb. Môžete si ním podložiť hlavu, kolená či bruško. Skrátka ideálny pre každého. 

(Vyskúšajte aj vy našu jednotku na Slovenskom trhu a doprajte si tak pohodlný spánok bez bolesti 
počas, ale aj mimo tehotenstva!) 


