her visco
					 değildir...

VISCOSTAR’›n içeriğinde kullan›lan yüksek
dansiteli viskoelastik malzeme; aç›k
hücrelidir, vücut ›s›s› ve bas›nc›na duyarl›d›r.

Viskoelastik malzemenin yüksek yoğunluklu
olmas›, yatağ›n konforunu art›rd›ğ› gibi
kullan›m süresinin de uzun olmas›n› sağlar.

Bu nitelikte viskoelastik malzeme (75-85-100
Üstü kg/m3, Tg=-10,-50, Geri dönüş süresi
20ºC’de 10 sn)* Türkiye’de İşbir taraf›ndan
üretilmektedir.

Yatak uyku konforunda teknolojinin ulaştığı son nokta.
VISCOSTAR’›n ana maddesi olan viskoelastik
malzeme milyarlarca mikroskobik haf›za hücresi
içermektedir.
Viskoelastik Malzeme NEDİR?
Moleküllerinin sahip olduğu hareket yeteneği
sayesinde kişiye özel tepki gösteren aç›k hücreli
ve ak›ll› bir malzemedir. Bas›nç azalt›c› özelliği
olan bu malzeme, ilk olarak NASA taraf›ndan
astronotlar›n uzay yolculuklar›nda maruz
kald›ğ› bas›nç ile başa ç›kabilmeleri amac› ile
geliştirilmiştir.
AKILLI YATAK VISCOSTAR
Uzay teknolojisi ile üretilen VISCOSTAR yataklar,
üst yüzeyinde kullan›lan viskoelastik malzeme
ile bas›nç azalt›c› özelliğe sahiptir. İçeriğindeki
haf›za hücreleri, vücut ile temas ettiği anda ›s›
ve ağ›rl›ğa bağl› olarak hareketlenmeye başlar.

Bu hareketlenme, yatak vücudun şekline ve
yapısına göre ergonomik hale gelene kadar
devam eder. Basınç azaltıcı etki sağlayan hafıza
özelliği ile AKILLI YATAK olarak adlandırılır.
Vücuda tam uyum sağlayan AKILLI YATAKLAR,
vücut üzerindeki bas›nc› azaltarak sağlıklı kan
dolaş›m›na zemin hazırlar. Yataktaki istenmeyen
dönme hareketlerini azalt›r ve uyku kalitesini
artt›r›r.
Sabah kalk›ld›ğ›nda aş›r› yorgunluk ve ağr›lara
sebep olan olumsuz etkileri büyük oranda
azaltabilmesi nedeniyle tıp doktorlarınca tavsiye
edilen bir yataktır.
Etkin bas›nç azalt›m› ve vücudunuza tam uyum
sağlayan yap›s›yla sağl›kl› insanlar için de en
uygun yatak olan VISCOSTAR; bel, s›rt, omuz
ve boyun ağr›lar›n›n tedavi sürecine yard›mc›d›r.

Uzun Ömürlü VISCOSTAR
AKILLI YATAK VISCOSTAR’›n, içeriğindeki
yüksek yoğunluklu, yani yüksek dansiteli
viskoelastik malzeme sayesinde, kullan›m
konforunun yanında, kullanım süresi de artm›şt›r.
Aç›k hücreli olmas› sebebiyle hava geçirgen
yap›sıyla nefes alan bir malzemedir. Özel profil
kesim destek süngeriyle güçlendirilen hava
sirkülasyonu ile terlemeyi engellemesi için
tasarlanm›şt›r. Toz mite ve bakteri bar›nd›rmaz,
hijyeniktir. Y›kanabilir k›l›f› ile sağl›kl› bir uyku
ortam› sunar.
Tüm bu nedenlerle VISCOSTAR, üst düzey
yöneticilerin, bilim adamlar›n›n, t›p doktorlar›n›n,
zaman›na ve sağl›ğ›na önem verenlerin ilk tercihi
olmuştur.

* VISCOSTAR teknolojisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Laboratuvarlar›’nda test edilmiş, 100 kg/m3 üstü yoğunluğu, vücut ›s›s›na, ağ›rl›ğ›na duyarl› haf›za özelliği ve bas›nç indirgeme özelliği onaylanm›şt›r.

sağlıklı uykunun
her noktasında biz varız...
Bel Desteği

Baş ve Boyun Desteği

Basen Bölgesi Desteği

Yanlış yatak seçimi; omurga kemiği ve bel,
sırt bölgesindeki adalelerde doğal eğrilikleri
bozabilir. Vücudun alışık olmadığı duruşlar
özellikle sırt ağrılarına ve tutulmalarına
neden olur.

Yanlış yatak seçimi sonucu
vücudun uygun konumda
olmaması; eklem yanmaları,
basen bölgesinde ağrılar ve
bunlara bağlı olarak bir çok
rahatsızlığa sebep olabilir.

Uyurken dönüşler sırasında boyun olumsuz
şekilde bükülebilir. Boyundaki kasların
ve sinir yapısının zedelenmesi ciddi baş
ağrısına neden olabilir.

Sırt ve Omuz Desteği

Diz Desteği

Yumuşak doku romatizması olarak da geçen fibromiyalji,
doğru yatak seçimi yapılmaması nedeniyle ortaya çıkabilir.
Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu tip romatizmada sırt
bölgesi ve omuzlarda kas gerilmesinden kaynaklı yorgunluğa
ve ağrıya neden olur.

Özellikle vücut basıncının ve dizlerin
birbirlerine olan etkisi nedeniyle doğru
şekilde yatılmadığında diz ve bacak
eklemlerinde ağrılar meydana gelebilir.

ViTAMiNi YATAĞINDA!
Şöyle sağlıklı, bol vitaminli, anti-oksidan özellikli, cilt dostu, yaşam enerjisi dolu, anti-aging etkili bir uykuya ne dersiniz?

Biz buna İŞBİR VİTAMİN ACE KUMAŞLI VISCOSTAR YATAK diyoruz.
Sağlıklı bir yaşamın sırrı şüphesiz ki uykudan geçer. Kaliteli uyku ve sağlıklı bir yaşam için birbirinden farklı teknolojiler geliştiren İşbir
Yatak’ın A, C ve E vitaminlerini yatağa uygulayarak geliştirdiği Vitamin ACE adeta sağlıklı uykunun vitamin deposu.
Mikrokapsüllerin içerisine yerleştirilmiş vitamin molekülleri, kapsüllerin uyku sırasında kırılmasıyla cilde nüfuz eder. Böylelikle siz uyurken
bedeniniz, A, C ve E vitaminlerinden faydalanmaya devam eder.
Vitamin ACE’li Viscostar yataklar;

“Vitamin ACE’nin bu özellikleri, Uluslararası Akredite Sertifikasyonu’na sahip Hohenstein
Laboratuvarları’nda test edilip onaylanmıştır. (Sert. No: 10.8.5-0019)”

Ayak ve Bilek Desteği
Gün içerisinde fazla ayakta kalan
kişilerin özellikle doğru bir yatak
seçmeleri önemlidir. Doğru yatak,
basınç problemleri nedeniyle ayak
ve bilek şişmelerini önler.

