Hypoalergenní matrace – “Quantum Energy Pad”
► Je doplňkem infračervené termoterapie Amethyst BioMat™.
► Hypoalergenní matraci QEP můžete položit i na vaši stávající klasickou matraci.
► QEP lze překrýt prostěradlem z přírodních vláken.
► Zpříjemňuje spánek na Amethyst BioMat™ pro ty, kterým se Amethyst BioMat™ zdá poněkud tvrdý
a přináší komfort ve formě protialergické a antibakteriální úpravy díky kvantové energii.
► Promění vaší klasickou matraci v moderní hypoalergenní matraci.
► Produkuje až 2700 záporných iontů/cm³ (viz video na www.richwayeu.com).
► Obsahuje organické materiály jako jemně drcené pecky z broskve a zrnek hroznového vína.

Hypoalergenní matrace QEP:

Výhody, které nabízí “Quantum Energy Pad” (QEP matrace):
Quantum Energy Pad je 4 cm silná hypoalergenní matrace, kterou lze použít jako komfortní doplněk
na Amethyst BioMat™, klasickou matraci, ať pérovou, gelovou nebo matraci z paměťové pěny.
Quantum Energy Pad je vyroben z přírodních ekologických materiálů, zlepšuje kvalitu spánku a chrání
před alergickými reakcemi na toxické materiály, které se používají v klasických matracích.

Quantum Energy Pad matrace promění vaši starou matraci na komfortní hypoalergenní
matraci.
QEP matrace se skládá ze dvou oddělených částí, které jsou spojeny zipem a které lze
prát odděleně, což je z hygienického pohledu velká výhoda.
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QEP obsahuje 6 vrstev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snímatelný potah z mikrovlákna
Vrstva mikrovlákna
Quantum Energy vrstva
Turmalínová vrstva
3D mřížková vrstva (20 mm)
3D mřížková vrstva (5 mm)

Vrchní část obsahuje vrstvy 1 až 4:
a) Prát buď samostatně, nebo s prádlem stejné barvy.
b) Před praním obrátit na ruby.
c) Prát v teplotách do 30°C.
d) Prát ručně nebo v pračce v delikátním režimu.
e) Používat pouze bělidlo neobsahující chlor a to jen když je potřeba.
f) Nesušit v sušičce.
Vnitřní část obsahuje vrstvy 5 a 6:
a) Prát buď ručně nebo v pračce na delikátní režim.
b) Nesušit v sušičce.
c) Neždímat a nedrhnout.
d) Prát v teplotách do 30°C.
e) Nepoužívat bělidlo
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Potah z mikrovláken
Tento potah je lehký, snadno snímatelný a dá se prát v pračce.

Quantum Energy vrstva a turmalínová vrstva
Quantum Energy vrstva produkuje dlouhé infračervené záření, zatímco turmalínová vrstva produkuje
anionty. Dohromady tyto vrstvy pomáhají zdravému spánku tím, že podporují krevní oběh a pomáhají
zlepšit odolnost proti bakteriím. Quantum Energy vrstva eliminuje výpary formaldehydu a čpavku,
které produkují materiály používané v běžných matracích. Antibakteriální schopnosti QEP matrace
eliminují tyto toxické plyny o 99.9 %. Toto je nesmírně důležité zejména při zápalu plic a stafylokokové
infekci.

Tepelná podpora a prevence alergických reakcí
Ultra jemné protialergické mikrovlákno brání poklesu tělesné teploty, chrání před toxickými účinky barviv
používaných v syntetických materiálech, které vyvolávají alergické reakce a tím chrání naše zdraví.

Pohodlí a vzdušnost matrace QEP
Mřížkový 3D materiál rovnoměrně rozkládá tělesnou váhu, což eliminuje tlakové body a zároveň umožňuje
proudění vzduchu. Tento materiál nebrání průchodu infračerveného záření při použití v kombinaci s
Amethyst BioMat™ infračervenou podložkou.

Stabilita mozkového vlnění
Quantum Energy Pad (QEP) od firmy The Life tlumí Beta vlnění, které je aktivní v silně stresových
situacích a zároveň zvyšuje aktivitu Alfa vlnění, které vytváří pocit relaxace a napomáhá k
osvěžujícímu spánku a vitalitě. Toto je prospěšné pro všechny, zejména však pro ty, kteří mají stresové
zaměstnání nebo procházejí stresovým obdobím v životě.

Co je to “Quantum Energy Pad”?
Slovo “kvantum” je odvozeno od slova “kvantita” znamenající množství energie pro tvorbu hmoty. Tuto
teorii poprvé použil a pojmenoval Německý fyzik Max Born (1882 – 1970). Dr. Albert Szent-Györgyi,
který získal Nobelovu cenu za objevení vitamínu C v roce 1937, zjistil, že žijící buňky elektrickou energii
generují a kvantová energie má vliv na elektrické pole živých buněk.
Zdravé buňky generují zápornou elektrickou energii a zpravidla fungují normálně při napětí menším
než – 5 mV. Problémy ve funkci buněk nastávají v době, kdy se napětí v buňkách zvedne nad – 15 mV.
Zejména nervové buňky, které generují průměrné napětí – 70 mV, však při pocitu bolesti generují napětí až
+ 30 mV. Kvantová energie může být přenášena až do – 90 mV, což pomůže odstranit signály bolesti
nervových buněk, které generují až + 30 mV.
Quantum Energy Pad udržuje rovnováhu elektronů buněk, což navrátí napětí buněk do normálního
stavu a navíc zesiluje energetické pole uvnitř buněčné membrány.
Další objev Dr. Alberta Szent-Györgyi ukazuje, že pokud negativní elektrické pole kvantové energie
navrátí napětí buněčné membrány zpět do normálních hodnot, imunita našeho organismu se zvyšuje,
bolesti odcházejí a mysl se stabilizuje.
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Organické materiály obsažené v QEP v jemné formě jako je pecka z
broskve, nebo zrnka z hroznového vína obsahují více než 18 druhů
specifických substancí:



















Phosphoserine (cas 407-41-0)
Phosphorylethanolamine (cas 1071-23-4)
Aspartic Acid (cas 56-84-8)
Theanine (cas 3081-61-6)
Serine (cas 56-45-1)
Glutamin Acid (cas 56-86-0)
A-aminoadipic Acid (cas 542-32-5)
Glycine (cas 56-40-6)
Alanine (cas 56-41-7)
Citrulline (cas 372-75-8)
A-amino-n-butyric Acid (cas 80-60-4)
Valine (cas 72-18-4)
Methionine (cas 63-68-3)
Leucine (cas 61-90-5)
Ethanolamine (cas 141-43-5)
Ammonia (cas 7664-41-7)
Lysine (cas 70-54-2)
Histidine (cas 71-00-1)

Těchto 18 substancí má silnou zápornou elektrickou energii, která hraje důležitou roli v navrácení
elektrického napětí buněčné membrány do normálního stavu. Okamžitě jak se napětí v buňce stabilizuje,
buňka začne spontánně detoxikovat a nervové buňky přestanou vysílat signál bolesti. Tím se odstraní bolest
v těle. Těchto 18 substancí tvoří organickou směs, která vyzařuje silné infračervené světlo. Dnes
máme schopnost generovat kvantovou energii přímo z organických sloučenin pomocí substancí obsažených
v peckách a zrnkách plodů.

Matrace QEP dodáváme v těchto velikostech:
Professional (4x 70 x 185 cm)
Single
(4x100 x 200 cm)
King
(4x 180 x 200 cm)
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