Poduszka GrykaLove - Kochaj naturę, to poduszka do spania
wypełniona polską łuską gryki.
Stosowanie jej wspiera prawidłowe ułożenie kręgosłupa w
trakcie snu, a tym samym wpływa na zmniejszenie napięcia
oraz bóle głównie w odcinku szyjnym. Doskonale sprawdza się
dla osób prowadzących siedzący tryb życia, cierpiących na bóle
kręgosłupa, głowy, a także dla osób na stałe unieruchomionych.
Jest wyśmienita jako poduszka przeciwodleżynowa.
Łuska gryki pozytywnie wpływa na jakość snu, ale także
na organizm. Pomaga przy bezsenności, alergiach (jest
antyalergiczna), bezdechu sennym, astmie. Doskonale układa
się do kształtu ciała, delikatnie masuje dzięki ruchomym łuskom
i sprawia, że spanie na niej jest przyjemne, relaksujące i
człowiek na prawdę wypoczywa.
Łuska gryki, ze względu na swój kształt, zapewnia doskonałą
cyrkulację powietrza wewnątrz poduszki, co sprawia, że nie
nagrzewa się i doskonale reguluje ciepłotę ciała sprawiając, że
nawet w upalne lato, mniej się na niej pocimy.

Pielęgnacja i rady:
- zanim się na niej położysz, zrób delikatne zagłębienie na
głowę, uformuj wałek z gryki, który będzie podparciem dla szyi.
- jeśli ilość gryki jest zbyt duża, zawsze możesz trochę odsypać.
Tak samo, jeśli dla twojego komfortu snu, jest jej zbyt mało,
możesz dosypać tak by grubość poduszki była dla Ciebie
odpowiednia.
- oblekaj poduszkę przed użyciem w poszewkę.
- nie pierz całej poduszki. Najpierw wysyp z niej całą grykę. Tak
samo, jeśli poduszka zostanie zalana, grykę należy wysypać,
wysuszyć i na nowo można ją wsypać do poduszki.
- poduszkę można stosować dożywotnio, gdyż łuska nie traci
swoich właściwości antyalergicznych, ale zaleca się wymianę
wkładu co ok 2 lata.
Len jest ekologiczny
Len jest materiałem naturalnym, powstającym z włókien
roślinnych. Całkowicie się rozkłada, nie pozostawiając żadnych
niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

Dziękujemy za zakup poduszki Gryka Love. Znakomity wybór,
mamy nadzieję, że spełni wszystkie Państwa oczekiwania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt
telefoniczny 885-021-344.
Zapraszamy na naszą stronę www.grykalove.pl i bloga
www.grykalove.blog.pl
Producentem poduszek GrykaLove jest Ewa Jabłońska
adres:Michrów 53
05-652 Pniewy
NIP: 951-004-76-14

