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Pure Touch

Pure Touch -bright, soft, noble
Micromodal fibers have the softest touch you’ve ever felt. It provides excellent sleep comfort even in
hot and humid weather with its excellent moisture transfer feature.

Kayın ağacından elde edilen Micromodal lifler, şimdiye kadar hissettiğiniz en yumuşak tuşeye sahiptir.
Mükemmel nem transfer özelliği ile sıcak ve rutubetli havalarda dahi olağanüstü uyku konforu sunar.
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i-relax G32
With life-friendly technology GERMANIUM,breathe easy in your bed!
An effortless breath is the key to our lives. To help you and your loved ones take a deep breath,
Monessa has used a new technology that rejuvenates by supporting
body communication during sleep.G32 organic!
i-relax mattress cover contributes to the treatment process of cancer patients. Its semiconductor
anti-aging quality supports cell regeneration and it features a breathable weaving technology
throungh negative ion, which is characteristic of the germanium element used in its production.
The rehabilitative effect expands the capillaries while its far infrared and negative ion qualities
support the balance of the body and the immune system.
Yaşamı destekleyen teknoloji GERMANIUM ile Yatağınızda siz de rahat nefes alın!
Monessa, siz ve sevdikleriniz için uyku ortamında vücut iletişimini destekleyerek
vücudunuzun yenilenmesine katkı sağlayarak rahat bir nefes
almanız için yeni bir teknoloji kullanılıyor. G32 organic
İ-relax yatak kılıfında kullanılan GERMANIUM elementinin negatif iyon özelliği ile yatağa nefes
aldıran örme teknolojisi sayesinde, yarı iletken anti-aging özelliğiyle hücre yenilemeye destek olarak
kanser hastalıklarında tedavi sürecinde yardımcı olur.
Rehabilitosyon etkisiyle kılcal damarı genişletir, far infrared ve negatif iyon özelliğiyle vücutta
düzenleme ve bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olur.
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Ocean Life

Ocean Life, Health from seaweed.Would you like to start the day with fresh skin as well as a comfortable sleep?
Undoubtedly, our skin is the most vulnerable organ to environmental effects.
The high antioxidant level of seaweed protects our skin against free radicals, but thanks to its rich
minerals, elements and amino acids, it ensures the natural moisture level of the skin and the active
substances between the fiber and the skin to be actively changed, providing a noticeable sense of
well-being.
Ocean Life, Deniz yosunundan gelen sağlık.Rahat bir uykunun yanı sıra, tazelenmiş bir ciltle güne başlamak ister misiniz?
Şüphesiz ki cildimiz çevre etkilerine en açık organımız.
Deniz yosununun yüksek antioksidan seviyesi, cildimizi çevreden gelen serbest radikallere karşı
korumakla beraber, içinde bulunan zengin mineral , element ve amino asitler sayesinde cildin doğal
nem seviyesini, lif ve cilt arasındaki yararlı maddelerin aktif bir şekilde değiştirilmesini sağlayarak,
fark edilir bir esenlik hissi sağlar.
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Serenity

Serenity covers are primarily ecological products. They are one of few textile products that
support the ecosystem. This is because of their unique biodegradable feature. This fabric is
extremely soft, and has a light and silky touch. Its special weave makes it breathable and it can
keep sleeping environments cool. It also has excellent moisture management and absorbs body
sweat quickly during sleep, allowing it to evaporate. Its anti-bacterial composition prevents the
formation of unpleasant odours in the bedroom.

Serenity yatak kılıfı öncelikli olarak ekolojik bir üründür ve biyolojik olarak yok edilebilen
eşsiz özelliği ile ekosistemi destekleyen yegane tekstil elemanlarından biri olarak kabul edilir.
Bu kumaşı son derece yumuşak, hafif ve ipeksi bir tutuma sahiptir. Özel yapısı gereği nefes
alabilir olup, uyku ortamını serin tutma özelliğine sahiptir.
Aynı zamanda mükemmel nem yönetimine sahip olup, uyku esnasında vücut terini hızlı bir
şekilde emerek buharlaşmasını sağlar.
Anti-bakteriyel olup, uyku ortamında kötü koku oluşumunu engeller.
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Perspective

Tencel fibers obtained from eucalyptus and beech trees contribute to the preservation of the integrity of
nature as they are obtained from sustainable forests.
It is breathable due to being natural. It transfers moisture very well and does not cause discomfort even
when the body is sweating. Provides a natural comfort during sleep With its high softness, superior
moisture management and strength , it helps to improve your sleep quality.

Okaliptüs ve Kayın ağacından elde edilen Tencel lifler, sürdürülebilir ormanlardan elde edildiğinden
doğanın bütünlüğünün korunmasına katkı sağlar.
Doğal olması nedeniyle nefes alabilir özelliğe sahiptir. Nemi çok iyi transfer eder ve vucudun terlemesi
durumunda dahi rahatsızlık hissi vermez. Uyku süresince doğal bir komfor sunar. Sahip olduğu yüksek
mukavemet, üstün nem yönetimi ve yumuşaklık ile uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olur.
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Hidden Garden

A soft touch is a must for a good mattress cover. Fabrics produced with cellulose-based fibers such
as Viscose, Modal, Tencel satisfies expectations exceedingly with its naturalness and comfort during
sleep and and provide an advantage with its double-sided usage and washable features.
Yumuşak bir tuşe, iyi bir yatak kılıfının olmazsa olmazlarındandır. Viskon, Modal, Tencel gibi
Selülozik esaslı elyaflarla üretilen kumaşlar, doğallığı ile uyku sırasında, çift taraflı kullanımı ve
yıkanabilir özelliği ile uyku sonrası beklentileri fazlasıyla tatmin ediyor.
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Theia

We spend almost a third of our daily lives sleeping. For a hygienic and healthy sleep, Theia absorbs
light energy with its nanotechnology and cleans itself of organic dirt and stains in a very short time.
Just wipe it off or wait for it to show you the miracle of light. Theia is the most effective way to keep
your sleep environment clean for as long as possible.

Günlük yaşamımızın neredeyse üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Hijyenik ve sağlıklı bir uyku için
Theia, nanoteknolojisiyle ışık enerjisini emer ve kendini organik kir ve lekelerden çok kısa bir sürede
arındırır. Nasıl mı? Sadece üstünü silin ya da size ışığın mucizesini göstermesini bekleyin. Theia
uyku ortamınızı olabildiğince uzun bir süre boyunca temiz tutmanın en etkili yoludur.
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Four Season

Four Season mattress covers combine Cotton and Thermolite technologies in the
same bed with its double-side feature. Patented 4-channel polyester technology provides unmatched moisture management and air circulation.

Four Season yatak kılıfları çift tarafı kullanılabilen özelliği ile Cotton ve Thermolite
teknolojilerini aynı yatakta buluşturuyor. Patentli 4 kanallı polyester teknolojisi ile
eşsiz bir nem yönetimi ve hava sirkülasyonu sağlar.
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Magic Queen

Mattress fabrics which is produced with cashmere has the lightest natural feather feature, keeps it
much warmer than other woolen fabrics. This light and natural structure, which is very well adapted
to the human body, offers you the ideal sleeping environment temperature in four seasons thanks to
its thermal property. Anti-allergic structure does not disturb the body. It is also skin friendly with its
perfect touch.
En hafif doğal tüy özelliğine sahip olan kaşmir ile üretilen yatak kumaşları, diğer yünlü kumaşlara
göre çok daha sıcak tutar. İnsan vücuduna çok iyi adapte olan bu hafif ve doğal yapıya sahip kaşmir,
termal özelliği sayesinde dört mevsim size ideal uyku ortamı sıcaklığını sunar. Anti-alerjik yapısı ile
vücudu rahatsız etmez. Sahip olduğu mükemmel tuşeyle de cilt dostudur.
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Smart Sence

Smart Sense Thanks to the soothing and anti-inflammatory properties of zinc oxide, Smart Sence matress and pillow
covers are skin-friendly. Because zinc is a component of skin-making enzymes, it works directly on the
skin. An active change occurs between the fabric and the skin.
Zinc oxide also acts as a shield against harmful UVA and UVB rays that can damage our skin cells.
Furthermore, zinc oxide has strong antibacterial properties, especially against odorous bacteria, which
helps keep fabrics fresh longer.
Smart Sense Çinko oksitin yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde Smart Sence kılıflar cilt dostudur.
Çinko, cilt yapım enzimlerinin bir bileşeni olduğu için, doğrudan cilt üzerinde çalışır.
Kumaş ve cilt arasında aktif bir değişim meydana gelir.
Çinko oksit, cilt hücrelerimize zarar verebilecek zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı da bir kalkan
görevi görür. Bundan başka, çinko oksit, özellikle koku veren bakterilere karşı güçlü anti bakteriyel
özelliklere sahiptir, bu da kumaşların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.
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Dream World

Dream World allows you to start your day energic and rested.
Unlike common sleep textiles, the patented special natural cellulosic fibers in its content are like a
microclimate with improved temperature and humidity control.
If your body temperature or room temperature rises, it captures the temperature thanks to the
structure of special functional fibers and provides you with the heat stored in the moments when the
temperature drops.

Dream World, güne zinde ve dinlenmiş başlamanızı sağlar.
Yaygın uyku tekstillerinin aksine içeriğindeki patentli özel doğal selülozik elyaflar, gelişmiş sıcaklık
ve nem kontrolü ile bir mikro klima gibidir. Vücut ısınız ya da odanın ısısı artarsa özel fonksiyonel
elyafların yapısı sayesinde sıcaklığı hapseder ve ısının düştüğü anlarda muhafaza edilen ısıyı size geri
sağlar.
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