
COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIPARTÍCULAS 
MICROSCÓPICAS ANTIVÍRUS E ANTI BACTÉRIAS 
VIRUCIDA

O departamento de investigação e desenvolvimento da 
Lufthous® criou o COLCHÃO LH BALANCE ION PROTECT com 
um tecido com tratamento antipartículas microscópicas 
Anti bactérias e Antivírus com os acabamentos iSys AG e 
BACTERSHIELD, destacando-se a sua alta respirabilidade 
e a sua capacidade de eliminar os maus odores, combate 
radiações eletromagnéticas com a turmalina, com a qual é 
fabricado.

NA LUFTHOUS® UTILIZAMOS SEMPRE OS 
MELHORES MATERIAIS E A MAIS RECENTE 
TECNOLOGIA.

Tecido técnico com nanopartículas de iões com tratamento 
antipartículas microscópicas anti bactérias e antivírus e 
turmalina negra.

O COLCHÃO 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 e, além disso, o tecido com tratamento 
antipartículas microscópicas Anti bactérias e Antivírus 
com os acabamentos iSys AG e BACTERSHIELD. E, como 
se ainda fosse pouco, tem turmalina negra, que funciona 
como uma barreira contra radiações eletromagnéticas.

OS TECIDOS COM ACABAMENTOS COM ISYS AG são 
certificados segundo a norma Oeko-Tex® Standard 100. 
As propriedades positivas da tecnologia da prata podem 
transferir-se para os tecidos utilizados no colchão através 
do acabamento com iSys AG. A aplicação de iSys AG é 
universal.
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TURMALINA NEGRA

A libertação de iões negativos (aniões) através da turmalina 
proporciona uma sensação de bem-estar natural. A turmalina 
negra pode ajudar-nos a:

• Proteger de radiações eletromagnéticas

• Harmonizar o nosso corpo

• Neutralizar os desconfortos da falta de descanso

Com o COLCHÃO LH BALANCE ION PROTECT combatemos 
os efeitos indesejáveis da fadiga e o excesso de catiões 
(produzidos pelos aparelhos eletrónicos), graças aos aniões, 
compensando as cargas eletrónicas.

Algo muito importante que incluímos são todas as certificações 
que demonstram tudo o que afirmamos e atribuímos ao 
descanso para garantir tudo o que oferecemos, e é suportado 
por todos os estudos desenvolvidos.

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®”

OS TECIDOS COM 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

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 os incómodos musculares

- Ajuda no equilíbrio
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