SYSTEM SNU NIKKEN
Sposób na dobry
i regenerujący sen

Sen: podstawa dobrego zdrowia

Dlaczego sen jest tak
ważny ?
• Przesypiamy około 1/3 naszego życia.
Podczas snu ma miejsce regeneracja ciała i
psychiki.
• Sen dobrej jakości zwiększa nasze
możliwości koncentracji i poprawia nasza
pamięć.
• Wiele chorób jest związanych z brakiem
dobrej jakości snu – otyłość, fibromyalgia,
depresja, etc.
• Sen dobrej jakości zwiększa nasz poziom
energii i jest niezbedny dla autoregeneracji
ciała i umysłu.
• Brak dobrej jakości snu powiększa uczucie
beznadziejności
i
obniza
nasze
samopoczucie.

3 na 5 osób zgłasza problemy ze snem, a 1 na 5
osób zażywa środki nasenne.

Niebezpieczeństwa
związane z Brakiem Snu

•

•
•

40 milionów ma chroniczny problem ze snem.
70 milionów osób w USA ma problem ze snem.

•

100 miliardów $ rocznie to straty ekonomiczne
spowodowane brakiem zdrowego snu.

•

14 miliardów $ rocznie to koszt leczenia
bezsenności.

•

Pośrednie koszty (nieobecnośc w pracy,
zniszczone mienie, etc. ): 28 miliardów $ rocznie

Proportion of
Americans who report
sleep problems:
approximately 70%

Source: National Sleep
Foundation

Niebezpieczeństwa
związane z Brakiem Snu
• 69% dzieci zgłasza problemy ze snem.
• 67 % osób w średnim wieku zgłasza
problemy ze snem.
• 100 000 wypadków samochodowych
rocznie spowodowanych jest przez
kierowców zasypiających za kierownicą.
• 72,500 osób rocznie gonie lub jest
ranionych w powyzszych wypadkach.
• 51% amerykanów przyznaje się do
drzemki za kierownicą.
•

Proportion who admit to
have dozed off while
driving: 17%

Source: National Sleep
Foundation

Korzyści zdrowego snu
•
•
•
•
•

Ma
miejsce
regeneracja
systemu
odpornościowego/immunologicznego.
Dobry sen pozwala mózgowi na lepsze procesowanie
informacji otrzymanej w ciągu dnia.
Dobry sen regeneruje komórki.
Odprężenie
psychiczne
ma
miejsce
podczas
głębokiego snu w nocy..
Stres psychiczny jest eliminowany podczas fazy
snu REM (Rapid Eye Movement) podczas którego
śnimy.

Sleep cycles

Daj zwykłemu łóżku
technologię Kenko Dream
The Ultra KenkoPad
•
•
•

Opracowany i dopracowywany przez Masayuki
Takeuchi, twórcę systemu snu
Nikken przez
ostatnie 24 lata.
Rekomendowany
wyłącznie
przez
światową
Federację Chiropraktyki.
Stabilna, twarda nakładka do użycia na istniejący
dobry materac.

The Kenko Dream Lite Pad
• Miększa nakładka na istniejący dobry materac, który
zostaje uzupełniony o warstwę systemu snu Nikken.

Nikken daje wybór.

Konstrukcja materaca
Kenko Comfort
Deluxe

Pikowana powierzchnia
dla luksusowego wyglądu

Strategicznie
umieszczone magnesy

Masujące wypustki
Rubberthane

Pianka wisko-elastyczna
posiadająca pamięć kształtu i
poprawiająca komfort snu

Sprężyste i mocne pianki
Tworzące
stabilna bazę materaca

The Kenko Dream
Comforter
Konstrukcja kołdry Kenko Dream
Comforter
•

Zastosowanie technologii FIR pozwala utrzymać przez
cała noc ciało w stałej, zdrowej temperaturze.

•

Zastosowanie technologii jonów ujemnych (stworzona
przez wplecenie rozgniecionej tourmaliny we włókna
materaca) wytwarza sferę jonów ujemnych
spowalniających utleniające procesy w komórkach.
Ponadto jony ujemne stwarzają uczucie spokoju i
odprężenia.

Kołdra Comforter nie jest zwykłą
kołdrą!!!

Kołdra Kenko Dream
Comforter
• Chitosan, naturalny

środek antybakteryjny

otrzymywany z zewnętrznej warstwy szkieletu
skorupiaków – dla zwiększonej ochrony i
komfortu.
• Strategicznie rozmieszczone magnesy w całej
kołdrze

wytwarzają

magnetyczne

subtelne

powiększając

pole
efekty

odprężenia.

Kołdra Kenko Dream Comforter

Poduszka Kenko Dream
Konstrukcja poduszki Kenko Dream
•

Wisko-elastyczna pianka dopasowująca się do kształtu
głowy, jednocześnie zapewniająca stabilne podłoże dla
szyi.

•

Zewnętrzna

warstwa

posiadająca

wypustki

Rubberthane masuje twoja głowę podczas każdego jej
ruchu.
•

Technologia dalekiej podczerwieni utrzymuje twoja
głowe w stałej lekko obniżonej temperaturze dla
zapewnienia głębokiego regenerującego snu.

Doskonała Poduszka

Kompletny System
Snu NIKKEN
• System ten składa się z 3 komponentów:
specjalnego materaca i kołdry oraz doskonałej
poduszki.
• Wałek Masuda do zastosowania na kręgosłupie
(masaż magnetyczny - MagCreator) wytwarza
uczucie, które towarzyszy po nocy przespanej
w systemie snu Nikken.

System Snu
NIKKEN
Poprawia Twój sen!
Poprawia Twoje zdrowie!

Dobranoc!
BACK

Nowa technologia:
Materace KenkoAire
Górna warstwa spleciona jest z
włókien bambusowych. Włókna
bambusowe mają mikroskopijne
perforacje/dziurki, które zapewniają
wentylacje, toteż materac oddycha.
Ponadto posiada naturalne hypoalergiczne i anty-drobnoustrojowe
właściwości.
Ponadto włókna bambusowe są
przyjazne środowisku i bardzo wydajne
w produkcji.

•Strategicznie rozmieszczone magnesy
zapewniają naturalne środowisko dla
snu.

Masujące wypustki
Rubberthane
przyczyniają się do
odprężenia.

Konstrukcja podwójnych komór
pozwala każdemu śpiącemu na
indywidualne dopasowanie twardości
materaca.
Zastosowanie technologii z wykorzystaniem
powietrza usuwa punkty nacisku eliminates
pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru ciała
czyniąc sen niebywale komfortowym.

Przystosowawcza Technologia Snu

Materace KenkoAire
• Zastosowanie technologii z wykorzystaniem
powietrza w materacach KenkoAire jest rewolucją w
konstrukcji materaca.
• Odpoczywając na poduszce powietrza odczujesz
idealne odprężenie z równomiernym rozłożeniem
masy Twojego ciała i znaczącą eliminacją odczucia
nacisku na materac.
• Regulacja ciśnienia komór z powietrzem pozwala
wybrać wymagana twardość materaca w rozmiarze
queen, king and California king wraz z indywidualną
regulacją twardości dla każdego śpiącego.
• Hypo-alergiczna kołdra eliminuje potencjalne
alergeny czyniąc sen bardziej zdrowym.
• Magnetyczna Technologia Nikkenzapewnia naturalne
pole magnetyczne, zaś wierzchołki powierzchni
Rubberthane delikatnie masuja ciało.
• Podpórki boczne maksymalizują komfortowy obszar,
zaś pokrycie zapewnia luksusową miękkość.

