
Zakaj je potrebno menjati 
vzglavnik najmanj na 3 leta?
1. Ker v tem času vanj prefiltriramo v povprečju kar do 30 litrov    
     znoja.
2. Ker se v njem naberejo ostanki odmrle kože, prah in prhljaj.
3. Ker se v njem naselijo pršice, ki pogosto povzročajo alergije.
4. 4. Ker se v tem času že posede, posledično pa nas boli vrat in    
       slabše spimo.

                 Ali ste vedeli ...
        … da samo ena pršica lahko izleže do 80 jajčec ter izloči okoli  
    2000 iztrebkov in še več delno prebavljenih prašnih delcev in  
    ostankov kože? Pršice lahko negativno vplivajo na vaše     
    zdravje, saj povzročajo alergije in so pogost razlog za pljučne  
   bolezni.

Nova generacija spominske pene
MemoTouch združuje prednosti in lastnosti klasičnih 
vzglavnikov ter vzglavnikov iz spominske pene in lateksa:

Prožnost, zračnost,
brez posedanja.

Točkovna podpora 
vratu in glave.

Mehkost in 
prilagodljivost.

LATEKSSPOMINSKA PENA KLASIČNO POLNILO

Prevleke 
za vzglavnik
za higienično 
spalno okolje.

Set prevlek za otroški vzglavnik 2 kos 35 x 52 cm
Set prevlek za klasični ali anatomski vzglavnik 2 kos 45 x 65 cm

Cena s popustom za set:

5,99 €
Redna cena za set: 11,98 €

50 % 
CENEJE

z didaktičnimi igrami in nalogami.

1  SuperMemo v novi hiški
2  SuperMemo pomaga zobostrahcem
3  SuperMemo poskrbi za lačne živali
4  SuperMemo na gozdni jasi

Pravljice 
za lahko noc

Cena posamezne pravljice:

3,99 €

Dimenzija: 30 x 50 x 9 cm

Prilagojen otroški fizionomiji za pravilen 
položaj vratu in hrbtenice.

MemoDream
Otroški vzglavnik

10x

Redna cena: 33,30 €

+9,99 € 

DARILO OB 
NAKUPU:

IGRA SPOMIN
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Dimenzija: 37 x 55 x 12 cm

Primeren za vse spalne položaje.

MemoDream
Klasični vzglavnik

10x

Redna cena: 49,97 €

+14,99 € 

Dimenzija: 32 x 52 x 11,5/9,5 cm

Idealna izbira za spanje na boku ali hrbtu.

MemoDream
Anatomski vzglavnik

10x

Redna cena: 43,30 €

+12,99 € 

70 % 
CENEJE

70 % 
CENEJE

70 % 
CENEJE


