
Ο καλύτερος ύπνος της ζωής σας.
SLEEP - RECOVER - PERFORM

Συνδυάζοντας την επιστήμη με την ευεξία και την αποκατάσταση

Τα προϊόντα Nanobionic έχουν σχεδιαστεί για να:

• Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου.

• Ενισχύουν την γρηγορότερη αποκατάσταση.

• Ενισχύουν την άνεση και την ευεξία.

Αποκαθιστά και ενισχύει την ενέργεια του σώματός σας ενώ κοιμάστε!

Nanobionic 
WellnessΤεχνολογία

Proudly 
Made in Greece

Εργονομική 
υποστήριξη Κοιμηθείτε σαν μωρό

NANOBIONIC  SLEEP



NANOBIONIC  SLEEP NANOBIONIC  SLEEP

Pocket Springs Διαπνέον υλικό 3D πλεκτό ύφασμα 5 χρόνια Εγγύηση
Εξυπνα ελατηρια 

τεχνολογιας 7 ζωνων με 
δυναμικη υποστηριξη 

680 ελατηρια για 
160x200

Χρησιμοποιούμε 
διαπνέοντα υλικά που 

επιτρέπουν την απόλυτη 
άνεση κατά τον ύπνο

Το διαπνέον ύφασμα 
είναι εμποτισμένο με 

τεχνολογία Nanobionic 
για καλύτερη ποιότητα 

ύπνουγια

Nanobionic 
Wellness 
Memory Foam 
Μαξιλάρι

Ο premium αφρός μνήμης αγκαλιάζει το κεφάλι και το λαιμό σας, παρέχοντας απίστευτη άνεση 

όλη τη νύχτα. Ο σχεδιασμός μας διαθέτει “κανάλια αερισμού” για προηγμένο εξαερισμό με 

δροσερό αέρα ενώ κοιμάστε. Το ύφασμα είναι εμποτισμένο με τεχνολογία Nanobionic που 

παρέχει οφέλη ευεξίας ενώ κοιμάστε.

• 100% αφρός μνήμης υψηλής πυκνότητας

• Nanobionic τεχνολογία

• Εξαερισμός με κανάλια αερισμού ψύξης

• Υποστηρίζει όλες τις θέσεις ύπνου

• Κάλυμμα που πλένεται στο πλυντήριο

Aφρός μνήμης Διαπνέον υλικό 3D πλεκτό ύφασμα
Ο αφρός μνήμης 

παρέχει ανακούφιση 
από την πίεση

Χρησιμοποιούμε 
διαπνέοντα υλικά που 

επιτρέπουν την απόλυτη 
άνεση κατά τον ύπνο

Το διαπνέον ύφασμα 
είναι εμποτισμένο με 

τεχνολογία Nanobionic 
για καλύτερη ποιότητα 

ύπνου

Εργονομική 
υποστήριξη

Λόγω του σχεδιασμού, 
το μαξιλάρι δίνει 

φυσικό σχήμα στο 
λαιμό και τους ώμους 

σας

Περιλαμβάνει:

• 1 x Nanobionic Wellness Memory Foam 

Μαξιλάρι

• 1 x Υφασμάτινο Κάλυμμα με τεχνολογία             

Nanobionic

   P I L L O W

Nanobionic Wellness 
Pocket Springs Στρώμα
1. Πλεκτό ύφασμα 300gr  καπιτονέ 

2. Πολυεστερική Βάτα 200gr

3. Μονωτικό ύφασμα ΤΝΤ 30gr για απορόφηση 

υγρασίας

4. Fast Memory ανατομικό αφρώδες υλικό 2cm

5. Ecofoam ορθοπεδικός αφρός

6. Μονωτικό ΤΝΤ 30gr προστατευτικό ύφασμα

7. High Resilience  7 ζωνικό pocket  σύστημα 

ελατηρίων 

8. Ecofoam ορθοπεδικός αφρός

9. Fast Memory ανατομικό αφρώδες υλικό 2cm

10. Μονωτικό ΤΝΤ 30gr προστατευτικό ύφασμα

11. Πολυεστερική Βάτα 200gr

   M A T R E S S

Το στρωμα Nanobionic σου προσφέρει το πλεονέκτημα που αναζητάς για να έχεις τον καλύτερο 

και πιο ξεκούραστο υπνο της ζωης σου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απο τις δύο μεριές

Το στρωμα Nanobionic Wellness

• βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

• ενισχύει την άνεση και την ευεξία

Παρέχει προοδευτική υποστήριξη χάρη στα ελατήρια 7 ζωνών που αποτελούνται από 680 

ελατήρια (pocket springs) για το στρώμα 160×200 cm, δηλαδή 280 ελατήρια ανά τετραγωνικό 

μέτρο. Διαπνέον ύφασμα εμπλουτισμένο με Nanobionic τεχνολογία για καλύτερη ποιότητα ύπνου. 

Επίσης προσφέρει πιο αναζωογονητικό και ξεκούραστο υπνο σε σχέση με ένα κοινό στρώμα.

Memory Foam Memory Foam 

Ο premium αφρός μνήμης αγκαλιάζει το κεφάλι και το λαιμό σας, παρέχοντας απίστευτη άνεση 
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NANOBIONIC  SLEEP

Κάλυμμα 
στρώματος

Διαπνέον υλικό 3D πλεκτό ύφασμα Βελτιώνει την 
υγιεινή του 

Τέλεια εφαρμογή για το 
στρώμα σας. Εύκολο να 
αφαιρεθεί και να πλυθεί

Χρησιμοποιούμε 
διαπνέοντα υλικά που 

επιτρέπουν την απόλυτη 
άνεση κατά τον ύπνο

Το διαπνέον ύφασμα 
είναι εμποτισμένο με 

τεχνολογία Nanobionic 
για καλύτερη ποιότητα 

ύπνου

Eξοικονομήστε χρήματα 
επενδύoντας στο 

κάλυμμα στρώματος 
ευεξίας Nanobionic 

που θα προστατεύει το 
στρώμα σας

Nanobionic Wellness 
Αδιάβροχο Κάλυμμα 
Στρώματος

Nanobionic Wellness 
Αδιάβροχο Κάλυμμα 
Στρώματος

Το Nanobionic Wellness Κάλυμμα Στρώματος σας προσφέρει το πλεονέκτημα που αναζητάτε για 
να έχετε τον καλύτερο και πιο ξεκούραστο ύπνο της ζωής σας, ενώ παράλληλα προστατεύει το 
στρώμα σας καθώς είναι 100% αδιάβροχο χάρη στο φιλμ που είναι ενσωματωμένο απο την μέσα 
μεριά του υφάσματος. 
Προσφέρει πιο αναζωογονητικό και ξεκούραστο ύπνο σε σχέση με ένα κοινό κάλυμμα.Προσφέρει 
πιο αναζωογωνιτικο και ξεκούραστο υπνο σε σχέση με ένα κοινό κάλυμμα.

     C O V E R

Η Nanobionic είναι μια κλινικά αποδεδειγμένη τεχνολογία που ενισχύει
την ευεξία και την αποκατάσταση κάθε ανθρώπου

Μια ανθεκτική αλλά μαλακή επίστρωση εφαρμόζεται στο ύφασμα.
Αυτή η επίστρωση αξιοποιεί τη φυσική ενέργεια του σώματος για να

προάγει μια σταθερά καλύτερη αποκατάσταση..

Το Nanobionic έχει καθοριστεί από το FDA ως προϊόν γενικής ευεξίας.

 www.nanobionic.com             210 68 33 305

Nanobionic 
Αδιάβροχο Κάλυμμα 
Στρώματος


