
Matrac Comfort Aloe vera

(Ľudia využívajúci nekvalitné matrace sa sťažujú na bolestivé a sťažené vstávanie. Matrac Comfort 
Aloe Vera je ich pravým opakom! S týmto matracom na bolesti čo najskôr zabudnete.)

Aloe Vera je rastlina so zázračnými účinkami voči pokožke a malým poraneniam. Vďaka tomu, že 
matrac Comfort obsahuje jej výťažok, si jej výnimočné vlastnosti osvojil. K týmto vlastnostiam 
neodmysliteľne patria antibakteriálne a antiseptické účinky, čo dodáva matracu neustálu čistotu 
a bezpečnosť. Vďaka tomu si ihneď získal kopec spokojných zákazníkov.

Aloe Vera má mnoho priaznivých účinkov pre ľudský organizmus. Účinkuje ako na povrchu, tak aj vo 
vnútri tela. 

Vnútorné účinky:

 hydratuje organizmus

 používa sa na detox

 znižuje hladinu cukru v krvi

 napomáha pri zažívacích problémoch

 pomáha pri astme, cukrovke, paradentóze a rakovine 

Vonkajšie účinky (matrac Comfort):

 protiplesňové účinky

 protizápalové účinky

 antibakteriálne a antivírusové účinky

 odstraňuje kožné ochorenia

 pomáha pri omrzlinách a popáleninách

 má zázračné účinky voči nezdravým vlasom 

Jadro tohto matraca tvorí pena, ktorej hustota ideálne kopíruje krivky tela a preto sa vyznačuje aj 
touto svojou ortopedickou vlastnosťou. To napomáha v boji proti nesprávnemu držaniu tela 
a zmierňuje tak bolesti chrbtice.

Matrac Comfort je na rozdiel od Bamboo matraca tvrdší, čo viac prospieva zdravej chrbtici. Je logické,
že mäkký matrac je pohodlný, ale tvrdší matrac zabezpečuje správnu polohu tela a je len silou zvyku 
prispôsobiť sa matracu.

Kvalitný matrac Comfort má dlhú životnosť. Je vybavený dvomi snímateľnými obliečkami, ktoré je 
ideálne prať v práčke pri 60 °C. Táto teplota docieli posilnenie antibakteriálnych účinkov matraca. 



Jeho jedinečné vlastnosti si pochvaľujú v nemocničných zariadeniach aj tí najnáročnejší ľudia. Zo 
začiatku môže byť pre niektorých tuhší, čo sa jeho pravidelným používaním zmierňuje a stáva sa tak 
neoddeliteľnou súčasťou komfortného spánku.

(Veríme, že vás tento článok namotivoval k tomu, aby ste spravili zásadnú zmenu vo svojej spálni 
a nechali si tak poradiť od profesionálov. Na svete nie je nič vzácnejšie ako zdravie!)


