
UMA REVOLUÇÃO NO MUNDO DO DESCANSO:
Finalmente temos ao nosso alcance o colchão de que realmente 
necessitamos. Falamos de um produto novo e revolucionário, 
com maior resistência e durabilidade (graças ao seu material 
viscoelástico), hipoalergénico e antibacteriano e que, além 
disso, se adapta perfeitamente à nossa temperatura corporal.

O colchão FARMAVISCO 3D CARBONO representa uma 
verdadeira maravilha da engenharia, na qual se eliminaram 
componentes derivados do petróleo e se substituíram por outros 
de origem vegetal. Desta forma, conseguimos um colchão mais 
natural e, portanto, higiénico, ecológico e saudável.

A CHAVE PARA UMA VIDA MELHOR:
Em geral, as pessoas dormem menos do que necessitam, quer 
seja devido ao trabalho ou ao stress ou à nossa forma de vida. 
Por isso, é muito importante que as horas que dedicamos ao 
nosso descanso sejam o mais proveitosas possível. O colchão 
FARMAVISCO 3D CARBONO irá melhorar consideravelmente 
a qualidade do nosso sono, conseguindo excelentes resultados 
no nosso bem-estar (redução do desconforto físico ou maior 
sensação de descanso e vitalidade, entre outros).

Para as pessoas que sofrem de desconforto na parte inferior 
das costas ou rigidez e desconforto nos ombros ou pescoço, ou 
outros. Sem dúvida, esta é a solução de que necessita. 

Melhore a qualidade do seu descanso e a sua vitalidade graças 
ao FARMAVISCO 3D CARBONO!

UM ACABAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO:
Para aqueles que sabem que necessitam realmente dele, o 
FARMAVISCO 3D CARBONO irá dar-lhes a oportunidade de 
desfrutar de um dos colchões com a tecnologia mais avançada 
e desenvolvida até ao momento.

O seu acabamento é toda uma obra de engenharia e foi 
desenvolvido com as melhores matérias-primas. A sua malha 
3D permite que o colchão tenha o melhor arejamento interior. 
Aliado ao seu sistema de união de camadas multi-acolchoado 
e ao seu inovador sistema de tecidos, conseguimos a melhor 
transpirabilidade e a higiene de que necessitamos para o 
nosso descanso diário.

A união entre os tecidos foi realizada com cola ecológica hot e 
o tratamento com aloé vera irá trazer-nos inúmeros benefícios.

Deve realçar-se também o seu reforço lombar, para que o 
nosso corpo amanheça todas os dias cheio de vitalidade e 
sem dores.

A LUFTHOUS CONCEBE O DESCANSO DE QUE 
NECESSITA:
A conceção do colchão FARMAVISCO 3D CARBONO 
simboliza a enorme qualidade e o exaustivo dispositivo de 
controlo na sua fabricação.

Utilizando os melhores materiais, a LuftHous tornou possível 
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A REFLEXOTERAPIA EM CASA



ACABAMENTO DO COLCHÃO:

• MALHA 3D PARA O AREJAMENTO INTERIOR

• DEBRUADO EM COR A CONDIZER COM O TECIDO

• SISTEMA DE UNIÃO DE CAMADAS MULTI-
ACOLCHOADO

• UNIÃO DOS MATERIAIS ATRAVÉS DE COLA 
ECOLÓGICA HOT 

• 1ª FACE COM TECIDO 3D ENTRANÇADO. MATERIAL 
INOVADOR MUITO TRANSPIRÁVEL

• 2ª FACE COM TECIDO STRECH DE 280 GR. higiénico 
E DE QUALIDADE SUPERIOR COM TRATAMENTO 
SANITIZED (EVITA A REPRODUÇÃO DE ÁCAROS 
MUITO PREJUDICIAL PARA PESSOAS ALÉRGICAS) 

• TECIDO COM TRATAMENTO ALOÉ VERA (GRANDES 
BENEFÍCIOS PARA O CORPO HUMANO

• REFORÇO LOMBAR

• CONTROLO MÁXIMO DE QUALIDADE NORMA ISO-
9001:2000 BVQI (ASOCAMA)

“Dormir bem é indispensável para um correto desenvolvimento 
quotidiano, que nos permita cumprir as nossas 
responsabilidades diárias e viver da melhor forma possível. 
Por isso, um bom descanso não só é recomendável, como 
também é algo fundamental.

O novo colchão VISCOELÁSTICO 3D CARBONO está 
dotado da melhor tecnologia na área do descanso e, graças 
ao excelente trabalho desenvolvido pela marca LuftHous, 
podemos desfrutar no nosso lar dos melhores desempenhos 
vistos até agora.

Acordamos com mais energia todas as manhãs, mais lucidez 
mental e, principalmente, com um aspeto mais saudável, tanto 
por dentro como por fora.

O uso de materiais como a espuma de carbono ativo ou a 
viscoelástica e o super Softh transformam este produto numa 
excelente amostra de inovação e vanguarda.

Não perca a oportunidade e descanse como merece. LuftHous 
concebe o futuro, para que você desfrute dele no seu presente”.

melhorar as caraterísticas de descanso e adaptação ao corpo 
de cada pessoa.

Na sua camada base, este colchão conta com uma estrutura 
que possui maior firmeza. Desta forma é possível melhorar 
o controlo do peso corporal. A camada intermédia é uma 
camada ergonómica que responde à pressão de cada parte 
do corpo e a camada superior é uma camada de adaptação 
que responde à temperatura corporal para conseguir um 
conforto incomparável.

Podemos afirmar que este é o colchão de que você necessita, 
pois será ele que se adapta a si, e não ao contrário.

VISCOELÁSTICA E SUPERSOFT COM CARBONO ATIVO:
Estamos perante o primeiro colchão a utilizar estes dois 
elementos.

Os principais benefícios do carbono ativo são a sua elevada 
transpirabilidade e a capacidade de eliminar os maus odores. 
Tudo isto ajuda a evitar a formação de bolores e bactérias 
produzidas pelo uso habitual e pelo suor.
Ao combinar um material tão completo como a viscoelástica 
e outro que impede a formação de bolor, como é o caso do 
carbono ativo, temos em mãos um produto que nos permitirá 
prolongar a vida útil do nosso colchão e melhorar a qualidade 
do nosso descanso, por ser um colchão ergonómico e de 
tecido antibacteriano.
Além disso, graças ao carbono ativo, capta e elimina os maus 
odores, ajudando a eliminar o excesso de eletricidade estática 
corporal, facilitando o relaxamento e proporcionando-nos um 
sono mais reparador e profundo.
TECIDO 3D:
Este tecido foi concebido para obter a máxima ventilação e higiene 
em zonas de contacto pessoal. A sua utilização estava destinada 
inicialmente à área hospitalar, mas graças à sua industrialização, 
podemos desfrutar dele no nosso próprio lar.
O seu tecido entrançado tem duas camadas que estão ligadas 
através de milhões de fibras de poliéster e, desta forma, 
proporciona-nos o melhor conforto, mantendo o equilíbrio perfeito 
entre estabilidade e elasticidade, ao mesmo tempo que regula o 
ar e a humidade.
CROMOTERAPIA
A LuftHous destaca-se pela inovação que desenvolve em cada 
um dos seus produtos. A cor do colchão FARMAVISCO 3D 
não é uma decisão tomada ao acaso, pelo contrário, a sua 
escolha baseia-se na cromoterapia (também conhecida como 
a terapia da cor). Trata-se de um tipo de terapia muito utilizada 
na medicina alternativa e cujo objetivo é a melhoria de certos 
problemas através do uso das cores.
A cor vermelha tem as propriedades seguintes: desperta os 
sentidos e as paixões. Está associada ao poder, à energia, à 
vitalidade e às emoções da vida. No seu aspeto positivo ajuda 
a estimular a ação, a atividade, o amor, o vigor, o poder criativo, 
o pensamento positivo, estimula e aquece o corpo, etc.
COMPOSIÇÃO

• ESPESSURA: ±22 cm

• VISCOELÁSTICA SUPER SUAVE COM CARBONO 
ATIVO (MEMORY FOAM) DE ALTA DENSIDADE E COM 
TOQUE SOFT TOUCH

• ESPUMA HR 30 KG DENSIDADE

• TNT

• SUPER SOFT
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