
Na Lufthous® há muitos anos que trabalhamos e 
desenvolvemos uma filosofia de crescimento, principalmente 
orientada para o progresso e o desenvolvimento tecnológico. 

Para poder responder às principais exigências dos nossos 
dias, disponibilizámos uma variedade de recursos (tanto a 
nível técnico, como humano) sem igual. Contamos com as 
melhores matérias-primas, um grupo de pessoas composto 
por especialistas de todas as áreas e, claro, com o sonho do 
primeiro dia intacto, contemplando orgulhosos a forma como 
os nossos objetivos ganham forma e chegam até ao seu lar.

Neste caso, temos o enorme orgulho de apresentar um 
produto destinado à área do descanso e no qual colocámos 
todo o nosso esforço; trata-se da base de descanso LH 
TURMALINK LUFTHOUS® COM BAYSCENT ACE.

Como é lógico, para que possa usufruir de um descanso 
adequado, um bom colchão não é suficiente. É necessário 
que exista uma base de apoio adequada e de qualidade.

A nossa nova base de descanso traz grandes novidades 
dentro do mundo do descanso, como o Memory Soft de 
Grafeno ou a turmalina negra, um mineral com propriedades 
impressionantes.

Esta tecnologia ajuda a proteger-nos da contaminação 
eletromagnética.

Descansar bem todas as noites e conseguir um sono 
reparador requer que se durma sobre produtos de garantia. 
Nada melhor do que começar a partir da base; LH TURMALINK 
LUFTHOUS® para acordar todas as manhãs como novo.

BASE DE DESCANSO LH 
TURMALINK PROTECT® 

COM BAYSCENT ACE
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TURMALINA NEGRA, O MINERAL QUE O AJUDA 
A DESCANSAR MELHOR

Trata-se de um mineral natural e de caráter complexo 
quanto à sua composição, visto que reúne quinze elementos 
diferentes: lítio, níquel, potássio, silicato complexo de boro, 
sódio, alumínio, magnésio, etc.

A turmalina, por ser um material com propriedades 
piroelétricas (gera energia à medida que recebe calor), 
consegue produzir iões negativos de forma indefinida. Ao 
entrar em contacto com o nosso corpo, através do calor 
e da fricção, geram um efeito térmico que aumenta a 
temperatura e a sensação de bem-estar.

A base de descanso LH TURMALINK PROTECT® contém 4 
pedras de Turmalina negra, que formam um campo ideal 
para o descanso e o bem-estar. estas pedras atuam sobre 
toda a superfície e as suas propriedades conferem-lhe um 
fator chave, ajudando-o a conciliar melhor o sono e, além 
disso, a fazê-lo de uma forma mais reparadora e agradável. 

A turmalina é um mineral utilizado em tecidos anti-fadiga 
que tem caraterísticas piro piezoelétricas, capaz de gerar 
iões negativos (aniões) indefinidamente, através do calor e 
da fricação.  

Esta emissão ou radiação encontra-se numa frequência de 
onda denominada infravermelho distante, utilizada para 
diferentes técnicas.

É uma forma natural de radiação, capaz de se ativar sem 
estar em contacto com a pele, com diversos desempenhos.

Tratamento Bayscent® ACE em tecido Strech, criado pelo 
laboratório BAYER® 

BAYSCENT® é uma linha de produtos inovadores e de 
excelente qualidade com acabamentos têxteis especiais 
dos Laboratórios TANATEX. O revestimento da parte inferior 
com Vitamina A, C e E acompanha-o durante o sono.

Para completar, a cápsula que contém as referidas vitaminas 
confere à atmosfera envolvente um refrescante aroma a 
laranja.

UM BOM DESCANSO, A BASE DO SEU BEM-ESTAR

É possível que já tenha passado uma má noite por não 
dispor do meio adequado de descanso. 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 melhor do que nunca graças à base de 
descanso LH TURMALINK PROTECT®.

Bons sonhos e obrigado por confiar em nós.

CAPAS DA BASE DE DESCANSO

• * Acolchoado Camada personalizada: numa face cheio de 
micropartículas de turmalina e na outra composição de micro 
encapsulado de Bayscent® ACE com vitaminas A, C e E em tecido 
Strech com aroma a citrinos.

• * Tecido TURMALINK de 390 g. com luminescência: Composto 
por turmalina, um mineral com grandes benefícios para o 
descanso. É um forte canalizador de energia e transforma a 
energia negativa em positiva e de alta frequência.

• * Tecido técnico: Fabricado com tecido de fibra de carbono, prata 
e cobre.

• * Acolchoado Memory Soft Grafeno: Graças a esta aplicação 
conseguem-se importantes benefícios, como uma maior 
flexibilidade, uma melhor regulação térmica, maior respirabilidade 
e, finalmente, a melhor sensação de bem-estar possível.

• * TNT: Tecido que oferece a melhor respirabilidade, o que favorece 
a melhor preservação do produto.

• * Fibra 250 gramas: Adequada para adaptar a temperatura 
durante os períodos frios e quentes do ano.

• * Tecido 390 g. Strech Bayscent® ACE com vitaminas A, C, E e 
luminescência: BAYSCENT® é uma linha de produtos inovadores 
e de excelente qualidade com acabamentos têxteis especiais dos 
Laboratórios TANATEX. Estes acabamentos são fabricados a partir 
de óleos essenciais micro encapsulados que quando se libertam 
reforçam a sensação de harmonia e o bem-estar. As cápsulas 
libertam essências benéficas de forma gradual para garantir o 
máximo efeito das suas propriedades especiais.


