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AMETIST-MADRASS MED  
IR-VÄRME  

PRIS: 4100 SEK (+ MOMS) 
(PLUS EV FRAKT) 

 
 

INFRARÖD VÄRMETERAPI MED AMETIST FÖR  
BÄTTRE ÅTERHÄMTNING OCH ÖKAT 
VÄLBEFINNANDE 

 
Infraröd värmemadrass med ametist – den lila ädelstenen. Användning av IR-terapi 
har visat sig ge snabb återhämtning och ett ökat välbefinnande. Påskyndar 
rehabilitering och minskar stress- och verkar smärtlindrande. 

 
 
 
NÅGRA FÖRDELAR MED DENNA TYP AV 
VÄRMEMADRASS 

ü Ökar blodcirkulationen och metabolismen på cellnivå 
ü Stärker immunförsvaret 
ü Påskyndar återhämtning och främjar bättre sömn  
ü Verkar smärtlindrande och lindrar inflammationer, stela 

leder och muskelsmärta 
ü Återhämtande och verkar stresslindrande 
ü Forskare har funnit att infrastrålar kan förbättra 

blodcirkulationen och minska symptom från kroniska 
sjukdomar,  

ü Återupplivar hudceller  
ü Vitaliserar hjärnan, hjärt-kärlsystemet och nervsystemet 
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INFRARÖD VÄRMETERAPI  
Långvågiga infrastrålar från ametister överför mer värme än vanligt solljus.  Detta 
stimulerar kroppens ämnesomsättning. Infravågorna tränger in på djupet i kroppen 
och effekten kvarstår i kroppen efter användning. 

NEGATIVA JONER 
Negativa joner förekommer naturligt i exempelvis solljus, efter åskväder, nära 
vattenfall eller floder, kring berg etc. Ett naturligt fenomen i naturen som många 
upplever ger positiva hälsoeffekter. 
 
Negativa joner förstärker cellernas förmåga att uppta näring, öka syre till hjärnan och 
balanserar kroppens pH genom att sänka kroppens surhet. Stärker immunförsvaret 
och nervsystemet.  
 
 

”Jag använder mattan till mig själv och till 

mina klienter. Jag kan varmt rekommendera 

att testa!” 

Anki Josefsson, Hälsodesigner på Assent 
Hälsodesigner, Personlig tränare/Coach, Reiki Master 
Teacher, BodySense terapeut 

 
 
PRODUKTFAKTA: 
 
TRE KOMPONENTER I VÄRMEMADRASSEN  

 
1.  Infraröd värmeterapi 
2.  Negativa joner 
3.  Kristaller av ametist 

 
Mått: Bredd 60 cm, Längd 180 cm 
Temperatur: 30 – 70 grader 
220V/250w med automatisk avstängning 
Denna madrass har ett skyddslager mot den 
elektromagnetiska strålningen 
 

 
Nettovikt: ca 12 kg varav ca 9,5 kg är krossade 
stenar av ametist 
 
Levereras i praktisk väska för förvaring eller 
transport. 
Garanti 1 år 

 


