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EFEITO EARTHING

TERAPIA EARTHING

Ligue-se a terra!-

Ajuda a dormir melhor e/ou combater a insónia

Regula o ritmo de produção do cortisol (reduz o stress, ansiedade, irritabilidade, acalma o sistema nervoso)

Reduz a sensibilidade a aparelhos eletrónicos (através da descarga da energia excedente para a terra)

Melhora a dor e os sintomas de várias situações de natureza in�amatória (por diminuir a in�amação)

Recupera mais depressa de lesões agudas e traumatismos resultantes do exercício/treino

Elimina ou reduz a dor crónica (p.ex., nas costas, articulações e músculos)

Reduz a gravidade das enxaquecas, dores de cabeça e sintomas menstruais

Diminui outros fenómenos in�amatórios (rubor, calor, edema, etc.) 

Acelera a cicatrização das feridas

Combate o envelhecimento precoce

Fluidi�ca o sangue e bene�cia a tensão arterial e a circulação sanguínea

Sensação de bem-estar, tranquilidade, con�ança, segurança…
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CONDUTIBILIDADE TÉRMICA
O grafeno é um excelente condutor de temperatura e ajuda a dissipar o calor produzido pelo nosso corpo que �ca retido no 
colchão. Como apresenta uma boa permeabilidade ao ar, também ajuda ao arejamento e à sensação de frescura.

REDUÇÃO DE ODORES
Graças ao efeito antibacteriano do grafeno, a não-acumulação de bactérias reduz também os odores normais causados 
pela decomposição no colchão. Um colchão inodoro aumenta a sensação de bem-estar 

ACÇÃO ANTIBACTERIANA
As bactérias não sobrevivem no grafeno o que o transforma num material estruturalmente antibacteriano; e sendo um 
colchão arejado, evita a concentração de humidades.

CONFORTO SUPERIOR
Graças à conjugação das suas características únicas (células abertas, condutividade térmica, poder antibacteriano, frescura 
condutividade elétrica, inodoro, resistência à compressão, etc.) apresenta um nível conforto absolutamente excepcional. 

CONDUTOR ELÉTRICO
Como é um excelente condutor elétrico, o grafeno ajuda a reduzir a electricidade estática que se acumula no nosso corpo
pela fricção com os pijamas, lençóis, etc. Isso também permite um sono mais longo e repousado. 

O QUE É A TECNOLOGIA CELLIANT

Celliant é um tecido de alto desempenho que converte o calor do 
corpo em energia infravermelha.
Classi�cado como dispositivo médico de classe I na UE, Canadá, Japão e 
Austrália e foi testado cientí�camente para garantir: 

O tecido tem uma tela de �os de 
cobre, recolhe a electricidade estática 
e conduzem-na ao longo do colchão.

A corrente é depois dirigida para um 
ponto de descarga, liberta a eletricidade 
e equilibra o nosso magnetismo.
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Celliant converte calor em

energia infravermelha

O2
+

Pele

Tecido
Celliant

As célular recebem
mais oxigénio

Adormecer mais rápido: melhora a e�ciencia do sono em média 2.6%1.
Oferecer mais minutos de sono por noite: em média 18,3 minutos.
Despertar rejuvenescido: melhor oxigenação da pele, o que lhe dá em 
média mais 8,4% de energia2.
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1 - CAPA EM TECIDO CELLIANT
      Transforma o calor em energia infra-vermelha

2 - CAMADA EARTHING 
      Com tela de �os de cobre, recolhe e dissipa a electricidade estática.

3 - CAMADA COOLGRAF
      Solução viscoelástica com infusão de grafeno.

4 - NÚCLEO BIOCELL
      Material inovador e ecológico, 
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A espuma BioCell é feita à base de produtos naturais de origem  
vegetal, e por essa razão não utiliza quaisquer produtos 
quimicos tóxicos para o nosso corpo e para o meio ambiente.
É uma solução ecológica que utiliza matérias-primas renováveis.
Proporciona alívio nos pontos de pressão entre o corpo e o 
colchão, graças à sua elasticidade e à capacidade de recuperação 
da sua  espuma de células abertas e de alta resiliência.
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Earthing é o acto de estabelecer uma ligação física entre si e a 
energia natural da Terra (Earth, em inglês), quer entrando em 
contacto com a superfície da Terra, de pés descalços (ou com outra 
parte do corpo), quer através de dispositivos especiais do Earthing 
que se ligam a uma tomada com linha terra. 
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* Em alternativa pode optar-se por um núcleo de molas ensacadas de 5 zonas
   para maior arejamento e para uma superior resistência ao peso.

1  Fonte: Celliant Pilot Sleep Study, Dr. Marcel Hungs & Dr. Annabel Wang, University of California - Irvine Medical
   Center, 2010
2 Fonte: Single Center Prospective Comparative Study to Evaluate the Performance of an Upper Torso Garment,
   Dr. Ian Gordon, Long Beach VA Memorial Hospital, Journal of Textile Science and Engineering, 2014
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