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Naše zdraví začíná dobrým odpočinkem. Ohledně spánku byl v roce 1960 v USA proveden výzkum u 3000 dospělých. Tento
výzkum stanovil průměrnou dobu spánku na 8 až 9 hodin denně. Ve stejném výzkumu, který proběhl v minulých letech, byla
doba spánku již jen 7 hodin. Náš spánek se neustále zkracuje. O důvod navíc, proč náš spánek plně využít.
Během spánku vyloučíme přibližně 350 ml tělesné tekutiny. Většinu potu vylučujeme z nohou a podpaží. Toto množství je
zanedbatelné. Ale po 10 letech spánku to je kolem 1200 l! Kromě tekutin ztrácíme denně také 1,5 g odumřelé kůže, tj. 500 g
za rok.
Tělesná vlhkost a odumřelá kůže dohromady vytváří ideální živnou půdu pro roztoče. Tito roztoči žijí v našich kobercích,
matracích a ve všech čalouněných výrobcích, kde se jim velmi dobře daří, a tím se taky rychleji rozmnožují. Prostředí může
být velmi hygienické, ale roztočům se nevyhneme. Roztoč žije průměrně 2–3 měsíce. Pokud má však dobrý zdroj potravy,
dokáže se za tuto dobu velmi rychle rozmnožit. V běžné matraci tak žije kolem 2 milionů roztočů.
Roztoč je pouhým okem neviditelný, avšak škodlivé látky v jejich natrávené potravě a z jejich výměšků mohou způsobovat
závažné zdravotní problémy, zvláště mohou vyvolávat alergické reakce. Astmatici by se mu měli úplně vyhýbat.
Neměli byste tedy dát roztočům sebemenší šanci rušit Váš život a spánek. Samozřejmě existují rychlá řešení v boji proti nim,
jako je časté větrání ložnice, praní při vysoké teplotě atd. Tyto metody však nejsou dostatečně účinné a některé se musí
každodenně opakovat. Na takové věci v dnešní společnosti, kdy jsme velmi zaneprázdnění, není čas. Proto ﬁrma D.P.V. nabízí
ty nejluxusnější potahy, které umí nežádoucí roztoče eliminovat.

Z výzkumů, které provedly renomované belgické
a holandské laboratoře, vyplynulo, že roztoči se
v matracích vyskytují ve velké míře. Hlavním důvodem
je vlhko, teplo a tma pod peřinou a dále odumřelá kůže,
která je ideální živnou půdou pro roztoče, neboť se na ni
váží enzymy negativních bakterií.
Actipro nezahubí roztoče, nýbrž se soustředí na zničení
jejich potravy. Na Actipro potah je naneseno na m2
kolem 5000 probiotických jednotek. Tyto pozitivní
bakterie se dají nejlépe srovnat s aktivními složkami
v jogurtu, které se přednostně soustředí na náš
imunitní systém. Probiotika se starají o to, aby se zdroj
potravy roztočů snížil na minimum. Díky tomu se
pozitivní bakterie rozmnožují rychleji než ty negativní.
To nazýváme dominantním účinkem.
Šance na přežití roztočů se tak velmi snižuje, až úplně
eliminuje a riziko alergií se výrazně zmenšuje.

Bylo také prokázáno, že Actipro, vedle pozitivních
výsledků v souvislosti s roztoči, bojuje zároveň proti
nežádoucím bakteriím a houbám. Tím se díky Actipro
potahu můžeme vyvarovat i zápachům.
Jestliže chcete spát klidně a bez alergií, pak nejlépe
na D. P. V. matraci s Actipro potahem.
Potah je vhodný pro alergiky.
Potah s moderním proševem o vysoké gramáži
(400 g/m2).
Potah je opatřen ventilační mřížkou, díky které
může jádro matrace lépe dýchat.

Polštáře
Rošty
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Zdraví a odpočinek
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