
A ALMOFADA LH BALANCE ION PROTECT é uma almofada 
de grande qualidade, de alta respirabilidade e tem a 
capacidade de eliminar os maus odores, combate radiações 
eletromagnéticas com a turmalina com que é fabricada e tem 
um tecido com tratamento Anti bactériase Virucida com os 
acabamentos iSys AG e BACTERSHIELD. Como se fosse pouco, 
tambémtem turmalina negra, pelo que é uma barreira de 
contaminação eletromagnética.

• É fabricada com viscoelástica de Carbono antibacteriano, 
é muito suave e agradável para dormir e descansar e 
repele os maus odores.  

• A almofada de viscoelástica reage à temperatura corporal, 
moldando-se à forma exata do pescoço e da cabeça, 
aliviando a pressão exercida no pescoço e na nuca sobre 
os pontos de contacto com a almofada e favorecendo 
uma posição anatomicamente correta. 

• A ALMOFADA LH BALANCE ION PROTECT irá ajudá-lo 
a livrar-se de pressões desnecessárias e é totalmente 
ergonómica. A viscoelástica prolonga a vida da almofada 
e protege o seu descanso.

TECIDO TÉCNICO COM NANOPARTÍCULAS DE IÕES 
COM TRATAMENTO ANTI BACTÉRIAS, VIRUCIDA E 
TURMALINA NEGRA

A ALMOFADA LH BALANCE ION PROTECT dispõe de um tecido 
especial com um tratamento exclusivo de Aniões, desta forma 
poderá desfrutar dos benefícios dos iões negativos enquanto 
descansa.

As propriedades positivas da tecnologia da prata podem 
transferir-se para os tecidos utilizados na ALMOFADA através 
do acabamento com iSys AG. A aplicação de iSys AG é universal. 

Resumo das vantagens do iSys AG

• Maior comodidade de utilização devido à agradável 
sensação de frescura

• A proliferação de partículas microscópicas e bactérias é 
reduzida 

• “Aprovado por bluesign®”
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Os tecidos de acabamentos BACTERSHIELD dão um 
acabamento fresco e suave, baseado na tecnologia da prata.

Propriedades Bactershield:

• Tecido com tratamento que reduz as bactérias

• Comodidade e suavidade

• Frescura e limpeza

• Certificado ecológico

• Baseado na tecnologia da prata

Balance ION Protect 
O Balance ION Protect é uma proteção baseada num 
mecanismo sinérgico de dupla atuação. Por um lado, são 
minerais que emitem energia ultrabaixa e, por outro lado, 
cerâmica que catalisa a geração de iões negativos benéficos 
para o dia a dia.

• Evita a acumulação de elementos indesejáveis

• Reduz a fadiga

• Alivia asdores musculares

• Ajuda ao equilíbrio 
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PROPRIEDADES DA TURMALINA NEGRA

Pode ajudar-nos a:

• Proteger de radiações eletromagnéticas

• Harmonizar o nosso corpo

• Neutralizar os desconfortos da falta de descanso

UM BOM DESCANSO; A BASE DO SEU BEM-ESTAR

É possível que já tenha passado uma má noite por não 
dispor do meio de descanso adequado. Isso pode vir a 
pagar-se mais tarde. Por isso, na Lufthous® certificamo-nos 
de que cada um dos nossos produtos é submetido aos mais 
rigorosos controlos de qualidade.

Possuímos todas as certificações necessárias que atestam a 
origem e qualidade dos nossos materiais.  

O seu descanso e bem-estar são a maior recompensa para a 
nossa equipa. Faça-o como nunca graças à ALMOFADA LH 
BALANCE ION PROTECT.

Obrigado por confiar em nós.


