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BLAZINE IZ EKOLOŠKO PRIDELANIH
AJDOVIH IN PIRINIH LUŠČIN
TER SIVKINIH CVETOV
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SPANJE IN POČITEK
Vzglavniki za odrasle
Vzglavniki za otroke
Anatomski posteljni nadvložki za odrasle
Anatomski posteljni nadvložki za otroke
Anatomski posteljni nadvložki za terapevtske mize

DOM
Dekorativne blazine
Valji
Blazine za sedenje

MLADE MAMICE IN OTROCI
Blazine za dojenje
Kače
Blazine za lupinico
Blazine za voziček

AVTOSEDEŽI
Blazine za odrasle
Blazine za otroke
Potovalne blazine za oporo vratu

JOGA
Blazine za meditacijo
Bolster za jogo
Zabuton – podloga za meditacijo

ZDRAVJE
Zeliščne blazinice
Blazine za invalidske vozičke
Blazine z odprtino
Klinaste blazine za sedenje

ŽIVALI
Ležišče za spanje
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O NAS
Smo družinsko podjetje.
Pri razvoju naših izdelkov
izhajamo iz vsakdanjih
potreb. Izdelki so tako
prijazni duši, koži in
telesu.
Za
polnilo
uporabljamo ajdove in
pirine luščine ekološke
pridelave ter opojno
dišeče cvetove sivke iz
starih nasadov otoka
Hvara.
Blazine vseh vrst in oblik
poskrbijo za svežino
doma in udobje vseh
družinskih članov.

LAHKO INOVACIJE IZHAJAJO IZ TRADICIJE?
Trudimo se, da ohranjamo krhko ravnovesje med njima. Z našimi izdelki se želimo vrniti k naravi, od
katere nas sodobno življenje vedno bolj oddaljuje.
Ravno zaradi nevarnih snovi, ki jih v vsakodnevnem življenju najdemo v prehrani, tekstilu, čistilnih in
pralnih sredstvih tako doma kot na delavnem mestu, smo želeli izdelati izdelke, ki umetnih in
nevarnih snovi ne bodo vsebovali. Predvsem pri spanju, kateremu v življenju namenimo veliko časa,
se nam je to zdelo zelo pomembno.
Pri nastajanju naših izdelkov je vključenega veliko ročnega dela. Izdelki so v celoti narejeni v
Sloveniji. Luščine pire in ajde prihajajo iz slovenskih kmetij, ki so za ekološko pridelavo pridobile
certifikat. Pri izbiri surovin skrbimo za visoko kvaliteto in redne kontrole. Izdelki so distribuirani v več
kot 30 trgovin po celotni Sloveniji.
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NARAVNE SESTAVINE
CVETOVI SIVKE
Vonj po sivki nas prav vse popelje v poletje.
Posušeni sivkini cvetovi, kamor so ujeti sončni
žarki nam dvigajo veselo razpoloženje. Poleg
opojnega vonja pa je sivka že v davnini slovela
tudi zaradi svojih mnogih terapevtskih učinkov.
Zaradi svežega vonja so jo uporabljali že stari
Grki in Rimljani za odišavljanje kopeli in
prostorov. Ime izhaja iz latinske besede lavare,
kar pomeni umivati. V srednjem veku so v
prostorih zažigali sivkine vejice z namenom, da
se ubranijo kužnih bolezni. Mnogo kasneje,
med prvo svetovno vojno, pa so sivkino vodo uporabljale medicinske sestre za nego pacientov, saj
deluje antibakterijsko. Eterično olje sivke je zelo aromatično in deluje pomirjujoče. Uporablja se za
kopeli, odišavljanje prostorov, kot repelent, v kremah, masažnih oljih… Sivka je polgrm, ki zraste
šestdeset centimetrov do enega metra visoko. Cveti julija in avgusta. Cvetovi, združeni v klasasto
socvetje, imajo značilno nesimetrično obliko in so modre do vijolične barve. Cvetne čašice so posute s
sivimi dlačicami, med katerimi se nahajajo žleze,
kjer nastaja eterično olje. Žetev poteka, ko cvetovi
odcvetijo. Poznanih je več vrst sivke. Najdemo jo
praktično po vsem Sredozemlju. Rada ima južne
predele, zavetje in veliko sonca.
Vonj sivke je izjemno razširjen in spoštovan tudi
zaradi pomirjujočih in sproščujočih vplivov na
počutje.
V naših izdelkih uporabljamo sivkine cvetove z
otoka Hvara, ki jih že več desetletij nabiramo na
sivkinih grmih v nasadu nad obmorskim mestecem Jelso. Priprava sivkinih cvetov zahteva veliko
ročnega dela. V zgodnjih jutranjih urah, ko še ni nadležnega mrčesa, sivko ročno požanjemo, jo nato
v polsenci posušimo in, ko je dovolj suha, z nje omlatimo cvetove. Nato sledi še sejanje in čiščenje
cvetov.
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PIRINE LUŠČINE
Pirine luščine so naravno polnilo naših izdelkov. Pridobivamo jih iz kmetij, ki so usmerjene v
ekološko pridelavo in imajo pridobljen ekološki certifikat. Luščine so presejane in očiščene.
Prisotnost kremenčeve kisline v piri deluje zdravilno na kožo, lasišče in celotno telo.
Zaradi sipkosti materiala luščine v naših izdelkih nudijo prijeten masažni učinek. Pomagajo pri
pospeševanju krvnega obtoka, masirajo in sproščajo napetosti ter lajšajo bolečine. Anatomsko se
prilagajajo obliki glave, vratu ali ostalim delom telesa. Kljub premiknaju omogočajo mirno nočno
spanje ali prijetno sedenje. Poleg tega zelo dobro uravnavajo vlago. Njihova posebnost je predvsem
ta, da v bivalnih prostorih učinkovito nevtralizirajo negativna sevanja. Luščine pire niso primerne

za astmatike in alergike (seno).

Glavne značilnosti izdelkov polnjenih s pirinimi luščinami, so:
polnilo je naravno in zračno,
vzglavniki in blazine so zračni in prožni ter se anatomsko prilagajajo telesu,
luščine nudijo mikro masažo v vratnem in ramenskem predelu telesa,
ohranjajo obliko in se anatomsko prilegajo telesu,
izboljšujejo prekrvavitev in pomagajo proti migreni, glavobolu in nespečnosti,
luščine dobro uravnavajo toploto tako, da nas poleti hladijo, pozimi pa grejejo,
luščine se z lahkoto prilagodijo zunanji temperaturi, zato preprečujejo pregrevanje kože in
tako zagotavljajo prijetno posteljno mikroklimo,
vsebujejo naravne kristale kremenčeve kisline, ki delujejo na telo kot zdravilna glina ,,
učinkovito nevtralizirajo negativna sevanja v bivalnih prostorih,
izboljšujejo nam kakovost vsakdanjega življenja.

Dobra vila Aleš Reven s.p.; tel.: 041 408 527; w.: www.semeko.si ; e.: ales.reven@siol.net

AJDOVE LUŠČINE
Luščine ajde so naravno polnilo naših izdelkov.
Pridobljene so iz kmetij, ki so usmerjene v ekološko
pridelavo in imajo pridobljen ekološki certifikat.
Ajdove luščine so stranski produkt predelave ajde v
kašo. Pridobivajo jih na ''moker'' način, kjer ajdove
luščine od semena ločijo s pomočjo vode. So
hidrotermično obdelane (kuhanje in sušenje v
kontroliranih razmerah) in dobro prečiščene. Med
njimi ni ostankov moke ali drugih prašnih delcev.
Ajdove luščine so piramidne oblike in podobne malim posodicam. Zaradi oblike so zelo prožne in
zračne, kar v izdelkih vpliva na prevodnost vlage. V luščinah ajde so polifenoli, ki so naravni
antioksidanti in rutin. Teh snovi je v ajdovih luščinah več kot v drugih žitnih luskah. Delujejo blago
antibakterijsko in antivirusno. Zaradi
hidrotermične obdelave je učinek lahko še
večji, ker le ta povzroči, da naravni
antioksidanti in rutin iz notranjosti delcev
luščin preidejo na njihovo površino.
Prisotnost rutina v ajdi pozitivno deluje na
celotno telo in na ožilje.
Zaradi sipkosti materiala luščine nudijo
prijeten masažni učinek. Pri uporabi se
prilagajajo obliki glave, vratu ali ostalim
delom telesa. Pomagajo pri pospeševanju
krvnega obtoka, masirajo in sproščajo
napetosti ter lajšajo bolečine.
Zaradi termoregulacijskih značilnosti luščine poleti hladijo, pozimi pa grejejo ter v harmoniji s
premikanjem omogočajo mirno nočno spanje ali prijetno sedenje.
Glavne značilnosti izdelkov polnjenih z luščinami ajde, so:
polnilo je naravno in zračno,
luščine dobro uravnavajo toploto tako, da nas poleti hladijo, pozimi pa grejejo,
ohranjajo obliko in se anatomsko prilegajo telesu,
delujejo masažno, omilijo težav z migrenami,
antioksidant rutin deluje kot blago razkužilo in ustvarja neugodne pogoje za razvoj pršic,
rutin pozitivno vpliva na ožilje,
omilijo težave z nespečnostjo,bolečinami v vratnem, ramenskem in hrbtnem delu,
delujejo antialergeno,
ajdove luščine so trpežne in imajo dolgo življenjsko dobo.

NEBELJEN BOMBAŽ
Nebeljen bombaž je zdravju in naravi prijazen material. Zagotavlja prijetno, predvsem pa zdravju
prijazno spalno okolje. Uporaba 100% naravnega čistega bombaža brez umetnih primesi, zagotavlja
popolno skrb za občutljivo kožo. Pralen je na 600C.
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VZGLAVNIKI
Vzglavniki iz naravni luščin spominjajo na stare čase. Izdelani so iz naravnih zračnih in na dotik
prijetnih materialov.
Med spanjem vzglavnik nudi popolno anatomsko podporo glavi, vratu in celotni hrbtenici in se
prilagaja telesu.
Zaradi izredne prožnosti luščin vzglavnik obdrži anatomsko obliko, hkrati pa luščine neboleče in
nežno masirajo vratni del hrbtnih mišic in ramenski obroč. Z redno uporabo pirinega ali ajdovega
vzglavnika se poveča kvaliteta spanja.

VZGLAVNIKI ZA ODRASLE

Polnilo:
Pirine ali ajdove luščine ekološke
pridelave, sortirane in očiščene.
Prevleka:
100 % nebeljen bombaž (z zadrgo)
Dimenzije :
30 cm x 40 cm
40 cm x 60 cm
50 cm x 70 cm
ali izdelava po meri
Vzdrževanje:
Vzglavnik večkrat prezračimo na
soncu, da vsrka energijo in uv žarke, ki
poskrbijo za uničenje
mikroorganizmov.
Višino ali debelino vzglavnika
uravnavamo s količino polnila.
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VZGLAVNIKI ZA OTROKE

Polnilo:
Notranja
prevleka:

pirine ali ajdove
luščine
100 % bombaž
(z zadrgo)

Zunanja
prevleka:

100 % bombaž z
barvitimi motivi

Dimenzija:

30 cm x 40 cm
ali izdelava po
meri

Vzdrževanje: Vzglavnik
večkrat
prezračimo.
Prevlek sta
pralni na 60o C.

Višino ali debelino vzglavnika
uravnavamo s količino polnila.
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ANATOMSKI POSTELJNI NADVLOŽEKI
ZA ODRASLE
Izjemno udoben nadvložek, polnjen s pirinimi ali ajdovimi luščinami vam podarja svež spanec in
dobro počutje. Nadvložek je namenjen vsem, ki želite dobro in udobno spati. Nadvložek za otroške
postelje lahko služi tudi kot igralna podloga. Primeren je tudi za potovalne otroške postelje.
Nadvložek na jogi namestimo s pomočjo elastičnih trakov.
Značilnosti pirinega / ajdovega nadvložka so :
mikro masaža izboljšuje prekrvavitev in omogoča nemoten pretok krvi po telesu;
odvaja vlago in izboljšuje težave s potenjem;
poleti hladi, pozimi greje;
nadvložek je zelo zračen in prožen;
prilagaja se telesu in mu omogoča naravni položaj;
pomaga proti migreni, glavobolu in nespečnosti;
naravna vsebnost kristalov kremenčeve kisline delujejo na telo kot zdravilna glina in ostali
silikati (pira);
količino polnila je mogoče uravnavati skozi zadrgo.

Posteljna nadvložka za enojno ali dvojno posteljo
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ANATOMSKI POSTELJNI NADVLOŽEKI ZA OTROKE

Nadvložek za otroške postelje, potovalne postelje ali kot igralna podloga

ANATOMSKI NADVLOŽEKI
ZA TERAPEVSKE MIZE

Nadvložek za terapevtske mize ali terapevtske stole

Odrasli
Polnilo:
pirine ali ajdove luščine ekološke pridelave,
sortirane in očiščene
Prevleka:
100 % nebeljen bombaž (z zadrgo)

Otroci

Dimenzije :
60 cm x 125 cm
90 cm x 200 cm
ali izdelava po meri
Vzdrževanje:
Nadvložek večkrat letno prezračimo na
soncu.
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DEKORATIVNE BLAZINE ZA DOM
Lepo je, če naš dom zasije v barvah in ga prevzame vonj po svežini. Blazine različnih oblik, velikosti
in barv v bivalne prostore vnašajo radost in veselje. Nepogrešljive so za poležavanje, sprostitev, delo
ali učenje.
Okrasne blazine različnih velikosti, oblik, barv ter različnih stilov ponujajo veliko možnosti za
ustvarjanje prijetnih kotičkov in popestritev bivalnih prostorov. Svoje mesto najdejo tako v dnevni
sobi ( dodatek k sedežni garnituri), kot v jedilnici, kuhinji ali na vrtu. Blazine so najlepše takrat, ko so
po barvi in obliki usklajene z opremo prostora. Blazine lahko zato izdelamo tudi po želji naročnika.
Z menjavo okrasnih blazin, pa lahko prostore v domu popestrimo tudi glede na letni čas. S sabo jih
lahko vzamemo tudi na potovanje, kjer nam lahko služijo za podporo ledvenega dela hrbtenice ali
vratu.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine ekološke
pridelave s cvetovi sivke
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Dimenzije :
30 cm x 40 cm
40 cm x 40 cm
ali izdelava po meri

Vzdrževanje:
Blazino večkrat prezračimo. Prevleki peremo na 60o C.
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BLAZINE ZA SEDENJE
Blazine s svojo mehkobo in toplino omogočajo udobno sedenje in so nepogrešljiv dodatek doma.
Primerne so za kuhinje, jedilnice, pisarne ali otroške sobe. Odlične so za ljudi, ki veliko časa preživijo
sede doma, za računalnikom ali v avtu.
Primerne so tudi za čakalnice, salone, gostinske lokale, kjer kot stilski ali uporaben dodatek pohištvu
nagovarjajo gosta, da sede in uživa v prijetnem ambientu.
Značilnosti blazine so:
hitro prileganje telesu oz. zadnjiku,
mikro-masaža na predelu sedenja,
izboljša prekrvavitev in s tem lajša bolečine,
zračnost in prevodnost toplote omogočata, da se med sedenjem na predelu, kjer sedimo,
ne potimo,
nevtralizira negativna sevanja v prostoru.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine s cvetovi sivke
Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Vzdrževanje:
Blazino večkrat prezračimo. Prevleko peremo na 60o C.
Dimenzije:
40 cm x 40 cm
45 cm x 45 cm

ali izdelava po meri
Višino ali debelino blazine je mogoče uravnavati s
količino polnila.
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VALJI
Valji so vsestransko uporabni. Lahko jih uporabljamo kot podporo pri izvajanju terapij, za meditacije,
sedenje ali kot okrasne blazine na kavču. Nudijo podporo vratu in ramenskemu obroču, nogam, glavi
in ledvenemu delu hrbtenice.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine ekološke
pridelave, sortirane in očiščene
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100% bombaž (z zadrgo)
Dimenzija:
15 cm x 40 cm ali
izdelava po meri
Vzdrževanje:
Valj večkrat prezračimo.
Prevleki sta pralni na 60o C.
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BLAZINE ZA DOJENJE
Večnamenska blazina v obliki podkve je nepogrešljiva za udobno in mirno dojenje. Med dojenjem
nudi podporo in pomaga ohranjati udobno držo, ki preprečuje bolečine v hrbtu in vratu. Nosečnicam
lahko nudi oporo pri spanju na boku, malčkom pa pri sedenju.
Blazina za dojenje je bila testirana v okviru rednih pregledov Inšpektorata RS za zdravje. Test je
prestala z odliko, na kar smo zelo ponosni.
Blazina nudi:
večje udobje in sproščenost pri dojenju oz. hranjenju;
izboljšuje počutje, ki se pojavi pri bolečini v vratu in ramenih med dojenjem;
omogoča dodatno gretje v predelu pasu;
dobra podpora med spanjem na boku, pri katerem se en krajec blazine položi pod glavo;
drugi pa med kolena,olajša sedenje, tako, da se šivi ne dotikajo trde podlage;
idealen za gledanje televizije, pri katerem lahko uravnavamo višino po želji;
malčke blazina za dojenje spominja na kačo, ki jo z veseljem zvijajo in raztezajo, potiskajo ali
vlečejo po sobi, skačejo okoli nje in plezajo nanjo;
v objemu blazine se dojenček počuti varneje, ker ga blazina dodatno greje;
enostavno vzdrževanje: snemljiva in pralna prevleka.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine ekološke pridelave,
sortirane in očiščene
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Dimenzija:
200 cm (zunanji rob blazine)
Vzdrževanje:
Blazino večkrat prezračimo. Notranjo in
zunanjo prevleko peremo na 60o C.
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BLAZINE ZA LUPINICO
Za suh in zdrav hrbet naših malčkov.

Polnilo:

prečiščene in sortirane pirine / ajdove
luščine, cvetovi sivke

Notranja
prevleka:

100 % bombaž

Zunanja
prevleka:

100 % bombaž z otroškimi motivi (z
ježki)

Dimenzija:

lupinice

BLAZINE ZA OTROŠKE VOZIČKE
Polnilo:

prečiščene in sortirane
pirine / ajdove luščine ,
cvetovi sivke

Notranja
prevleka:

100 % bombaž

Zunanja
prevleka:

100 % bombaž (z
ježki)

Dimenzija:

otroški vozički
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KAČE
Kače lahko uporabljamo za :
živahno, veselo, gibčno otroško igračo, ki je primerna za otroško igro, kjer jo otroci zvijajo,
vlečejo, raztezajo in se z njo igrajo;
podporo vratu in ramenskemu obroču, nogam, glavi in ledvenemu delu telesa,
opro pri dojenju, spanju kot okrasno blazino na kavču.
Značilnosti kač iz naravnega materiala so:
ohranjanje oblike in prilagajanje telesu;
izboljšanje prekrvavitve;
mikro masaža telesa;
odlična prevodnost toplote in s tem zračnost valja;
podpora telesu na več mestih hkrati;
naravna vsebnost kristalov kremenčeve kisline, ki delujejo na telo kot zdravilna glina in ostali
silikati.
Količino polnila je mogoče uravnavati skozi zadrgo. Tako lahko prilagajate količino po svoji izbiri in s
tem nastavite želeno višino ali debelino kače.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine ekološke
pridelave, sortirane in očiščene
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100% bombaž z motivi živali (z
zadrgo)
Dimenzija:
12 cm x 150 cm ali izdelava po
meri
Vzdrževanje:
Večkrat prezračimo,notranjo in
zunanjo prevleko lahko peremo
na 60o C
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BLAZINE ZA AVTOSEDEŽE
Zračne blazine za avtosedeže so zelo udobne in prijetno dišijo. Predvsem v vročih poletnih mesecih
poskrbijo za suh in zdrav hrbet. Poleti nas hladijo, pozimi pa grejejo.

ODRASLI
Polnilo:

prečiščene in sortirane pirine /
ajdove luščine, cvetovi sivke

Notranja
prevleka:

100 % bombaž

Zunanja
prevleka

100 % bombaž (z ježki)

Dimenzije:

50 cm x 130 cm,
ali izdelava po meri

OTROCI – AVTOSEDEŽ (9 – 18 kg, 15 – 36 kg)
Poleti je sedenje v otroškem avtosedežu zaradi potenja za naše malčke zelo naporno. Podloga iz
naravnih materialov je zračna, diha in poskrbi za suh in zdrav hrbet naših otrok.
Polnilo:
prečiščene in
sortirane pirine ali
ajdove luščine s
cvetovi sivke
Notranja prevleka:
100 % bombaž
(z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100 % bombaž
(z ježki)
Dimenzije:
Avtosedeži:
9 kg - 18 kg,
15 kg- 36 kg
ali izdelava po meri.

Vzdrževanje:
Zunanja prevleka je pralna na
600C.
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POTOVALNA BLAZINA ZA OPORO VRATU
Potovalna blazina v obliki podkve nam nudi oporo vratu na potovanjih, doma pri gledanju televizije,
pri branju ali na delovnem mestu. Topel sproščujoč masažni učinek nam lajša bolečine v ramenskem
obroču in vratu ter zmanjšuje napetost.Vonj sivke pa nas pomirja.

Polnilo:
pirine ali ajdove luščine, cvetovi sivke

Dimenzije:
univerzalna velikost ali izdelava po
meri

Notranja in zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Vzdrževanje:
blazino večkrat prezračimo,
prevleko peremo na 60o C

Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
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BLAZINE ZA JOGO IN MEDITACIJO
Blazina je zelo primerna za vadbo joge, za sedenje na tleh ali za igro otrok. Blazina nudi podporo
medenici in omogoča udobno meditacijo ali izvajanje dihalnih vaj. Višino blazine lahko regulirate z
dodajanjem ali odvzemanjem polnila.

Polnilo:
pirine ali ajdove luščine,
cvetovi sivke

Dimenzije:
12 cm x 32 cm x 14 cm
ali izdelava po meri

Notranja in zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Vzdrževanje:
blazino večkrat prezračimo, prevleko peremo na 60o C

Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Višino ali debelino blazine uravnavamo s količino polnila.
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BOLSTER ZA JOGO
Bolster je ovalna blazina, ki nudi pomoč pri
izvajanju asan, posebno kadar položaje
zadržujemo dalj časa. Zadrževanje položajev ima
terapevtski učinek. Bolster omogoča udoben
položaj brez naprezanja. Lahko se ga uporablja
tudi za meditacijo in za sproščanje.
Zaradi naravnih materialov ob dotiku daje zelo prijeten občutek.
Doma se lahko dobro poda tudi na vaš kavč in omogoča naslon pri branju knjige ali gledanju
televizije.

Polnilo:
Pirine / ajdove luščine ekološke
pridelave, sortirane in očiščene
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100% bombaž (z zadrgo)
Dimenzije :
f 25 x 60 cm
f 25 x 70 cm
ali izdelava po meri
V
V Vzdrževanje:
Bolster večkrat prezračimo.
Prevleki sta pralni na 60o C.
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PODLOGA ZA JOGO
ZABUTON
Podloga skupaj z blazino za meditacijo omogoča sproščeno meditacijo brez bolečin v kolenih ali
gležnjih. Podloga je pasovno prešita. Je enostavna za prenašanje, saj jo je možno zviti. Po robu
blazine je všita zadrga, ki omogoča dodajanje ali odvzemanje luščin.

Polnilo:
pirine ali ajdove luščine

Zunanja prevleka:
100% bombaž (z zadrgo)

Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Dimenzija:
80 cm x 80 cm x 5 cm
ali izdelava po meri

Vzdrževanje:
Zabuton večkrat prezračimo.
Prevleki sta pralni na 60o C.
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ZELIŠČNE BLAZINICE
Blazinice so polnjene s pirinimi luščinami in cvetovi sivke. Luščine so dober prevodnik toplote, zato
nam pomagajo pri lajšanju bolečin. Blazinico segrejemo (v mikrovalovni pečici, na radiatorju,
steklokeramični plošči, ...) in jo položimo na boleče mesto. Lajša nam bolečino in nam daje prijeten
občutek topline. Vonj sivke pa nas pomirja in sprošča.
Blazinico se lahko uporablja tudi kot podporo zapestju pri delu z računalnikom.

Polnilo:
pirine luščine s cvetovi sivke
Prevleka:
100% bombaž
Dimenzije:
20 cm x 13 cm
ali izdelava po meri
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ZRAČNA SEDEŽNA BLAZINA ZA INVALIDSKE VOZIČKE
(tudi za inkontinenco)
Zračna blazina je polnjena z naravnim prožnim polnilom in omogoča udobno sedenje. Lahko polnilo
omogoča razporeditve pritiska na občutljivih delih telesa, kroženje zraka in uravnava telesno
temperaturo. Blazina je anatomska, saj se popolnoma prilega telesu, nudi stabilno sedenje in
optimalno udobje ter blaži sunke.
Blazina preprečuje preležanine, ki jih povzroča pogosta in daljša uporaba vozička.
V kombinaciji z vonjem po sivki je ustvarjena zato, da neguje.
V primeru inkontinence je notranja snemljiva prevleka vodoodporna.

Polnilo:
Pirine ali ajdove luščine ekološke pridelave,
sortirane in očiščene s cvetovi sivke
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo) ali
vodoodporna inkontinenčna prevleka
Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Dimenzija:
43 cm x 42 cm x 7 cm
Vzdrževanje:
Blazino večkrat prezračimo. Bombažni prevleki
sta pralni na 60oC.
Vodoodporna prevleka je pralna na 95 oC.

Višino ali debelino blazine je mogoče uravnavati s količino polnila.
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TERAPEVTSKA BLAZINA ZA SEDENJE Z ODPRTINO
IN
KLINASTA BLAZINA ZA SEDENJE
Terapevtska blazina za sedenje z odprtino na sredini je zasnovana tako, da na središču sedenja ne
prihaja do pritiska in bolečin na predelu zadnjika. Pri sedenju zadnjik ne pritiska ob trdo podlago.
Mehko in zračno polnilo omogoča mikromasažo in prekrvavitev.
Blazino se priporoča:
- po porodu, pri težavah s hemeroidi, za lajšanje bolečin pri poškodovani ali boleči trtici, pri
bolečinah v kolku, bolečinah spodnjega dela hrbtenice, ob vnetju prostate …
Oblika blazine je lahko okrogla ali kvadratna.

Za pravilno držo medenice pri sedenju
Klinasta blazina za sedenje se uporablja za
vzpodbujanje pravilne drže, krepitev stabilnosti
trupa in podporo hrbtenici. Polnilo blazine prisili
podporne mišice, da pri sedenju aktivno sodelujejo
pri ohranjanju pravilne drže hrbtenice.

Polnilo:
Pirine ali ajdove luščine ekološke pridelave,
sortirane in očiščene s cvetovi sivke
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)

Dimenzija:
Blazina z odprtino: 45 cm x 45 cm
Klinasta blazina: 40 cm x 40 cm
višina iz 9 cm na 2 cm
Vzdrževanje:
Blazino večkrat prezračimo. Bombažni
prevleki sta pralni na 60oC.

Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
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ANATOMSKO LEŽIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI
Polnilo ležišča med spanjem ali počitkom vašega hišnega ljubljenčka omogoča naravno lego in se
mu anatomsko prilega. Zagotavlja zdrav spanec, sproščene mišice in razbremenjene sklepe. Ležišče
je zračno in prilagodljivo. Lahko ga uporabimo doma ali v prtljažniku avtomobila, kjer omogoča psu
nedrsečo površino in udobno vožnjo. V notranjosti ležišča je vložek, narejen iz trpežnega bombaža z
zadrgo, s pomočjo katere lahko luščine preprosto dodate ali odstranite.
Zunanja prevleka je iz debelejšega bombaža s skritim ježkom. Prevleko je možno enostavno sneti in
jo oprati na 600 C. Polnilo iz luščin pire ali ajde omogoča, da je ležišče zračno. To pomeni, da bo
vašemu hišnemu prijatelju pozimi toplo, v poletnih mesecih pa ga bo prijetno hladilo.

Polnilo:
Pirine ali ajdove luščine
ekološke pridelave,
sortirane in očiščene
Notranja prevleka:
100 % bombaž (z zadrgo)
Zunanja prevleka:
100 % bombaž (z ježkom)

Vzdrževanje:
Obe prevleki sta pralni na
60° C.
Ležišče mora biti suho,
da preprečimo razvoj
plesni in gnitje luščin!
Dimenzije :
40 x 75 cm (S)
60 x 85 cm (M)
80 x 100 cm (L)
ali izdelava po meri
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