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A Nikken már több mint 30 éve az egész világon emberek millióit
segíti hozzá a kiadós, pihentető, energizált érzést nyújtó éjszakai
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A good day starts the night before!
More than half a million refreshed, reinvigorated customers know!

Alvással kapcsolatok tények
Amikor mélyen alszik, az agy megkezdi a feltöltődést. Az alvás
energiával tölti fel az agyunkat és lényeges szerepet játszik a
tanulásban, illetve az emlékezet működésében.
Az alvás különböző fázisokra osztható, melyek mindegyike a
gyors szemmozgás fázissal ér véget (REM).
Az első fázis átmenetet képez az éber és az alvó állapot között.
A második fázis egy nyugalmi állapotot jelent, amikor a
testhőmérséklet lecsökken, a légzés és a vérnyomás pedig
egyenletessé válik.
3.& 4. Az alvás harmadik és negyedik fázisában érjük el a
legmélyebb alvást, ekkor ellazulnak az izmok, a sejtek
felfrissülnek és újak képződnek. Ezekben a fázisokban
történik a hormonok kibocsátása és az energiaszint
visszaállítása is.
1.
2.

A legmélyebb alvás fázisában eltöltött pihenés mindenki számára
rendkívül fontos.
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a] Nikken Naturest® Custom Pillow – as you relax, you immediately begin to de-stress.
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Már az első éjszaka után megérzi a különbséget. Tapasztalja meg Ön is!
After the first night, you’ll feel the difference. Try it and see for yourself!

Nikken Naturest Kenkopad
Csak feküdjön le egy Naturest Kenkopad termékre és azonnal megtapasztalja a különbséget.
Különböző alvástechnológiák már többször próbálkoztak az ellazító masszázs hatásának
a reprodukálásával, de mindhiába, az eredmény sikertelen volt. Egyedül a speciális
formába öntött Naturest Kenkopad masszírozó csomócskái rendelkeznek a keménység
és bemélyedés megfelelő arányával, megadva azt a kellemes masszírozó érzést, melynek
hatására a test fogékonyabb a teljes ellazulásra.
A kényelmet a természetes latex használata még tovább növeli, hiszen ez az anyag és a matrac
természetes rostból készült huzata szétoszlatja a nedvességet, és kiválóan szellőzik.
A Nikken Naturest Kenkopad terméknek egy végső és elengedhetetlen jellemvonása a
Nikken kizárólagos RAM™ (radial-axis mágnesesség) Technológiája, mely egy folyamatosan
átfedett mágneses mezővel burkolja be Önt, ami megerősíti a Föld természetes energiáját.
A Kenkopad terméket bármilyen hagyományos matracra ráhelyezheti, hogy egy tökéletes
éjszakai alvást nyújtó környezetet alakítson ki magának.

KenkoDream Paplan
A KenkoDream Paplan használata egy varázslatosan
frissítő éjszakai pihenést nyújt.
A paplan egy kiválóan szellőző pamut huzattal készül,
de a termékben található kerámia-visszaverő rostok
megakadályozzák a túlmelegedést úgy, hogy elnyelik
a többletben lévő felgyülemlett hőt és kellemes meleg
formájában visszasugározzák azt az Ön testére, amikor
szüksége van rá.
A termékben elhelyezett mágneses réteg kiegészíti a
Naturest Kenkopad és Párna által nyújtott mágneses
“védőburok” hatását, míg az Ionos Komforttechnológia
negatív ionokat szabadít fel egy természetes, nyugtató
környezet kialakítása érdekében.
Olyan jól fog aludni, hogy teljesen kipihenten és
felfrissülve ébred majd!

Nikken Naturest Párna
Abban a pillanatban, ahogy feje megérinti a Naturest Párnát, sokkal
ellazultabbnak érzi majd magát, mintha a nap folyamán felgyülemlett összes
feszültség csak úgy egyszerűen elröppent volna.
Míg egy hagyományos párna nagyon hamar lelapul, addig a Naturest Párna
természetesen-tömör összetöredezett latex habból készült tömése igény
szerint, ízlés szerint elrendezhető, hiszen kivehet, vagy hozzáadhat a töméshez,
így Ön dönti el, hogy egy keményebb, vagy egy puhább párnán óhajt aludni.
A párna alsó részében található egy hosszában kidolgozott keményebb felület
(gallér), mely biztosítja a fej, a nyak és a gerincvonal helyes és kényelmes
pozícióját, míg a természetes rostból készült párnahuzat kivételes szellőzése és
hőmérsékletszabályozása megakadályozza a túlmelegedést.
A hagyományos párnákkal összehasonlítva, a legnagyobb különbséget
azonban a Nikken szabadalmaztatott RAM Technológiájának a neodímium
mágnesei jelentik. Alvás közben ez a technológia egy háromdimenziós
mágneses mezővel veszi Önt körbe.

RAM™ Technológia –
a Föld természetes
energiáját növeli
A Föld természetes mágneses mezője inspirálta
a Nikken szabadalmaztatott RAM (radial-axis
mágnesesség) Technológiáját – a legfejlettebb
mágneses technológia az egész világon – mely
hatos csoportokból álló apró mágneses szférákat
jelent, melyekben mindegyik mágnes úgy
helyezkedik el, hogy a pozitív-negatív tengelyei
60 fokkal vannak a szomszédjához viszonyítva
elforgatva. Ezek a körben elhelyezkedő, sorrendben
forgatott szférák termelik az átfedő mágneses
mező adta “védőburkot”, mely három dimenzióban
egy teljes 360 fokos lefedettségben statikus
mágnesességet teremt, mely a tökéletes pihenés
érdekében teljesen ellazítja Önt.

Exkluzív,
forradalmi technológiák
Ionos Komforttechnológia – olyan negatív ionok
felszabadításával, melyek egy erdőben, vagy egy
vízesés melletti friss levegőben is megtalálhatóak,
hozzásegít a pihentető és frissítő alváshoz.
Hosszú Hullámú Infravörös Technológia –
egyenletes hőeloszlást biztosít és elnyeli a
felgyülemlett energiát, majd, amikor szüksége van
rá, kellemes meleg formájában visszasugározzák
azt az Ön testére.
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Rendelés feladásához, vagy további információkért,
kérjük, forduljon Független Nikken Tanácsadójához!
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