
Levanduľový anatomický vankúš

(Vedeli ste, že existuje vankúš s výťažkom z levandule, ktorá je ideálna k dosiahnutiu dokonalého 
spánku? Zoznámte sa s anatomickým levanduľovým vankúšom.) učelom tohto popisu je zaujať ludi 
aby si ten članok prečitali ....  ty si v tomto popise povedala všetko a ja by som si uz clanok necitala 
dalej 

Levanduľa sa už odpradávna používala k riešeniu mnohých zdravotných problémov. Väčšinou sa spája
s neurologickými a psychickými problémami, akými sú napríklad migréna, nespavosť, stres, či úzkosť 
a depresia.

Spojením vankúša a tejto zázračnej rastliny vzniká dokonalý spánok bez bolestí chrbta a svalov. Užite 
si aj vy prírodný liečivý spánok, ktorý vám dodá nespočetné množstvo energie!

Anatomický vankúš je vyrobený zo 100 % pamäťovej peny, ktorá sa vyznačuje svojou stabilitou, 
prispôsobivosťou a priaznivými ortopedickými vplyvmi. Milióny maličkých buniek vo vnútri peny 
zabezpečujú odľahčenie tlaku z namáhaných častí krku a perfektnú cirkuláciu vzduchu.

Tajomstvo liečivej sily vankúša s anatomickým tvarom od EMI je ukryté v dvojitej obliečke. Práve 
obliečka obsahuje extrakt z levandule, ktorý vankúšu pridáva na hodnote a cennosti.

Levanduľa sa najčastejšie využíva v lekárstve a to pri neurologických, psychických a respiračných 
problémoch, preto sa jej hovorí aj „všestranná rastlina“. Vyznačuje sa svojim protizápalovým 
účinkom, nakoľko sa osvedčila aj pri liečbe popálenín, akné, ekzémov alebo aj pri masáži.

Vnútorne prospieva na trávenie a proti vypadávaniu vlasov. Dokonca pomáha aj pri bolestivej 
menštruácii, preto ju obsahujú aj vybrané druhy ženských čajov.

Je známe, že neurologické problémy môže spôsobiť aj krčná chrbtica. Preto je tento vankúš 
univerzálni a zbaví vás akejkoľvek bolesti hlavy, bez ohľadu na jej pôvod. Nech už ide o chrbticu alebo
obyčajnú migrénu, vankúš s anatomickým tvarom sa postará o to, aby vám v ceste za zdravým 
spánkom nič nestálo!

(Veríme, že sa pre túto srdcovku rozhodnete aj vy, pretože neexistuje nič lepšie ako spojenie 
príjemného s užitočným.)


