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UYKU SEKTÖRÜNDE BİR DEVRİM ‘’ TEMPUR ‘’

Dünyanın dört bir köşesinde TEMPUR yatağa sahip olanlar gibi, sağlıklı ve kaliteli bir uykunun tadını çıkarmak sizin de hakkınız..
Deliksiz ve kaliteli bir uyku, günümüzde hepimizin en çok isteyip de çok zor başardığı bir
hedef haline geldi. Derin ve kesintisiz uykuya giden garantili yolda, uyku sırasında daha az
dönmenin büyük bir önemi olduğunu kabul edersek, TEMPUR yataklarının hayatınızın bir
parçası olmasının tam vakti..
1970 lerde NASA’ nın Ames araştırma Merkezi tarafından, astronotların karşılaştıkları G
basıncını önlemek için geliştirilen‘’basınç emici’’ malzemeden üretilen TEMPUR yatak ve
uyku ürünleri, uyku teknolojisinde en iyi buluş olarak kabul edilmektedir.
Uykuda bir devrim olarak kabul edilen teknoloji harikası malzemesiyle, yavaşça
vücudunuzun seklini alarak konfor ve üstün desteği mükemmel bir uyum içerisinde sunan
TEMPUR, vücut ağırlığını yüzeye eşit biçimde dağıtırken vücut ısısını da ayarlar. Yatağınızın
sert ya da yumuşak olması gerekmeden ve her ikisinin de aynı anda olabileceğini
kanıtlayan TEMPUR, ağrılı basınç noktalarını ortadan kaldırır, vücudun ihtiyacı olan rahat
ve ağrısız uyku pozisyonu arayışını sona erdirir, yani yatakta dönüşleri azaltır. TEMPUR
malzemesi olması gereken noktada yumuşak, olması gereken noktada sert tepki vererek
size sağlıklı ve kesintisiz uyku konforunu sunar..
Basınç azaltıcı bu mucizevi malzemenin, vücudunuza mükemmel bir dinlenme fırsatı
sunduğu ve gece dönmelerini azalttığı klinik olarak da test edilerek onaylanmıştır. Tıp
uzmanları uyku, eklem ve sırt ağrısı problemi olan hastalara TEMPUR ürünleri tavsiye
etmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki hastane, bakım evi ve uyku merkezlerinde bu
özelliklerinden dolayı Tempur yatakları kullanılmakta olup, ABD’de sağlık uzmanları
tarafından da en çok tavsiye edilen TEMPUR-PEDIC yataklarına güvenebilirsiniz.
Tempur ürünleri arasında farklı tercih ve ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiş uyku
çözümlerinin yanında gün boyu konfor sunan ve bedene destek olan ortopedik terlikler,
uyku maskesi, bel destek yastığı gibi özel tasarım TEMPUR aksesuarları da bulabilirsiniz.
Size en yakın YATSAN mağazasına uğrayıp TEMPUR ayrıcalığıyla tanışın ve sağlıklı uykuyu
keşfedin.

