


Sen  i  odpoczynek  mają  kluczowe  znaczenie  w  utrzymaniu  organizmu 
w  zdrowiu  i  wewnętrznej harmonii.  Kiedy  jednak  procesy  te  zostają 
zaburzone, nasze ciało przestaje funkcjonować poprawnie – stajemy się 
rozdrażnieni, apatyczni i coraz bardziej sfrustrowani.
Wieloletnie   badania   udowodniły,   że   kołdry   obciążeniowe   pomagają 
zmniejszyć   poziom kortyzolu   odpowiedzialnego   za   stres,  stymulując 
jednocześnie serotoninę („hormon szczęścia”) do wzmożonej produkcji.
Efekt?  Lepszy nastrój, poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i w końcu 
szybszy oraz efektywniejszy sen.

Badania dowiodły, że kołdra obciążeniowa może pomóc w zwalczaniu 
następujących chorób, aburzeń i 
objawów:
• Zaburzenia snu / bezsenność 
(problemy z zasypianiem)
• ADD i ADHD
• Stres
• Zespół Aspergera i zaburzenie 
ze spektrum autyzmu
• Zespół niespokojnych nóg (RLS)
• Pacjenci przechodzący 
chemioterapię
• Menopauza
• Lęk i ataki paniki
• Napięcie wewnętrzne i fi zyczne
• Zaburzenia integracji 
sensorycznej
• Osoby powyżej
65. roku życia cierpiące 
na chorobę Alzheimera,
Parkinsona lub demencję
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Efekty używania kołdry obciążeniowej są zależne od indywidualnych cech 
każdego organizmu, dlatego różnice odczuwamy w różnym tempie. Bywa, że
pierwsze pozytywne skutki są zauważalne już po kilku dniach, jednak czas 
ten może się wydłużyć do kilku tygodni. W końcu każdy z nas jest inny,  
a w różnorodności tkwi piękno!

Mimo że zalecana waga kołdry powinna stanowić 10-15% masy ciała 
użytkownika, to zdajemy sobie sprawę, że nie u każdego ta zasada się 

sprawdza. Jeśli uważasz, że zamówiona kołdra 
jest dla Ciebie za ciężka lub zbyt lekka, chętnie 
wymienimy ją na odpowiednią — zupełnie 
bezpłatnie! Pamiętaj jednak, że koszt wysyłki jest 
po Twojej stronie.

Każdy z nas jest inny i wyjątkowy, dlatego i odczucia
związane z używaniem kołdry obciążeniowej 
mogą być różne. Masz pytania? Nie spełniliśmy 
Twoich oczekiwań? Może potrzebujesz wskazówek 
lub porady dotyczących użytkowania naszych 
produktów? 
Tworzymy dla Ciebie i jesteśmy tu dla Ciebie, 
dlatego zawsze jesteśmy w gotowości, by Ci pomóc
lub rozwikłać zagadkowe kwestie. Napisz do nas 
na adres sklep@senso-rex.com lub zadzwoń pod 
numer 71 300 12 04.
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