
Magnetická podložka



• Hi-tech látka s obsahom striebra na báze bio-keramických vláken
• mikrovlákno pretkané časticami medi, polyesterové vlákno, 3D vlákno
• priedušnosť a termoregulácia
• antialergická, antistatická a antibakteriálna látka
• zdravotnícka pomôcka triedy I
      



Osteoporóza           Zdravá kosť

ŠPECIÁLNE VLÁKNO
Bio-keramické vlákno s iónmi striebra má vďaka 
použitej nanotechnológii množstvo blahodarných 
účinkov pre celý organizmus, pôsobí najme:

• antialergicky
• proti roztočom
• antimikrobiálne
• protizápachovo
• antistaticky
• antistresovo
• termoregulačne

VÝHODY A POZITÍVNE ÚČINKY
• Nočná regeneračná terapia pôsobiaca na bunkovej 
   úrovni, používa sa ako preventívne opatrenie proti osteoporóze.
• Vďaka generácii magnetického poľa sa cirkulácia v tele 
   opätovne aktivuje, čo spomaľuje proces znižovania hustoty kostí.
• Vyrovnáva prirodzený magnetizmus zlepšením imunitného systému.
• Energizuje bunky, ktoré stratili potrebnú energiu.
• Chráni pred elektromagnetickým znečistením počas odpočinku a 
   pohlcuje elektromagnetické náboje.
• Vypúšťa statickú elektrinu nahromadenú v tele počas dňa.
• Výrazne znižuje kŕče v nohách.
 



Lúče infračerveného žiarenia
Vďaka pôsobeniu bio-keramických vláken je teplo tela absorbované do vláken a 
následne obnovené vo forme lúčov infračerveného žiarenia, ktoré sú schopné 
preniknúť do subkutánnych vrstiev a tak stimulovať mikrocirkulačný systém, čím 
zároveň posilňujú a zlepšujú aj metabolizmus.

Aktívna bariéra proti slnečnému žiareniu
Bio-keramické vlákno zaručuje dlhotrvajúcu sviežosť pri vystavení slnečnému 
žiareniu a športových aktivitách.

Vysoká tepelná vodivosť
Vďaka bio-keramickým vláknam, ktoré dobre izolujú.

V súlade s prírodou
100% prírodné, neobsahuje žiadne chemikálie ani toxíny.



Vynikajúci výkon
Znižuje koncentráciu kyseliny mliečnej počas fyzickej aktivity vďaka strieborným 
vláknam. Lepší krvný obeh a väčšie okysličovanie buniek pôsobením infračervených 
lúčov - osobitná schopnosť bio-keramickej technológie.

Nemenná účinnosť
Špeciálna štruktúra, ktorá si udržuje nemennú účinnosť aj po mnohých čisteniach.

Tienenie UVA a UVB lúčov
Jeho špeciálne vlákna chránia pred škodlivými lúčmi UVA a UVB.

Priedušnosť a termoregulácia
Urýchľuje proces odparovania potu, spomaľuje tvorbu vlhkých kvapôčok na pokožke 
a udržuje rovnomernú teplotu.
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