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40cm x 60cm (h:15cm)

DESCRIPTION

Uykunuzda aldığınız her nefeste o da sizinle birlikte nefes alacak!

Uyurken dokunduğunuz, temas ettiğiniz tüm materyaller uyku destekçisidir. Oksijen ile 
teması olan ve nefes alan bir doku düşünün şimdi, capcanlı. Size ferah bir uyku için nefes 
alacak ve nefes aldıracak.

Aircomfort yastıkta yer alan delikler, extra yumuşaklık sağlarken hava akışının rahat bir 
döngüyle hissedilmesine de yardımcı olur. 

Yanlış pozisyonda uyumanın bir sonucu olarak ortaya çıkan nefes tıkanıklarının da önüne 
geçen Aircomfort, sizi dinç bir güne hazırlayacak.

TECHNICAL DETAIL

Visco Aircomfort Yastık yoğun boyun ağrısı ve yorgunluk yaşayanlar için özel 
olarak tasarlandı.

Visco AirComfort için 
tasarlanan özel sünger 
yapısında belirli aralıklarla 
maksimum konfor sağlatacak 
hava boşlukları barındırır. Bu 
sayede uyku anında normal bir 
yastık kullanımına göre 5 kat 
daha fazla hava sirkülasyonu 
sağlanarak nem ve ısı oranı 
mükemmel şekilde dengelenir.

Uykunuzda aldığınız her nefeste o da sizinle
birlikte nefes alacak!

Visco Aircomfort yastık 
ergonomik özellikleri ve 
ortopedik süngeri sayesinde 
servikal omurganız ile tüm 
uyku pozisyonlarınıza 
uyumluluk gösterir. Bu 
sayede bedeniniz optimum 
düzeyde rahatlar.

En rahat uyku biçiminiz 
hangisi ise Visco Aircomfort 
yastık ona %100 uyum 
sağlayarak her pozisyonda 
nitelikli uyku uyumanıza 
yardımcı olur. Özel yapısı ve 
bileşenleri ile kafa şeklinizle 
mükemmel uyumluluk 
gösterir.

Yüksek Hava
Sirkülasyonu

Servikal İle
Uyumluluk

Tüm Uyku
Pozisyonları İçin
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40cm x 60cm (h:15cm)

DESCRIPTION

Günün tüm stresini uyurken cildinizden atın!

Visco Collagene yastık ile uykuda yıllara meydan okumak mümkün. Collagen yastığın 
içinde bulunan kolajen vitaminlerinin bağ dokusunu güçlendiren etkisiyle cildiniz gece 
boyu beslenir ve güne zinde başlar.

Kaliteli ve konforlu bir uyku deneyiminin yanı sıra sunduğu vitamin etkisiyle kolajen 
yastık yeni gözdeniz olacak...

TECHNICAL DETAIL

Visco Collagen yastık günün stresini cildinde hissedenler için tasarlandı.

Visco Collagen yastık, fibroin 
ve kitosan proteinlerinin bir 
kombinasyonu ile işlenmiş 
tamamen doğal, biyolojik ve 
eko-sürdürülebilir kumaştan 
üretilmiştir. Bu proteinlerin 
karışımı, cildiniz için kolajen 
sentezi iletirken onarıcı 
etkisiyle cildinize gözle 
görülür bir canlılık verir.

Günün tüm stresini uyurken cildinizden atın,
yıllara Collagen ile meydan okuyun!

Şehir hayatının yoğun stresi 
ve hava kirliliği en çok 
cildinizi etkiler. Visco 
Collagen yastık gece boyu 
cildinizin tüm yorgunluğunu 
atması için tasarlandı.

Visco Collagen tamamen 
doğal içeriklerden 
üretilmiştir. Nemlendirme 
özelliği ile cildinizin gün 
boyu kaybettiği ışıltıyı geri 
kazanmasına yardım eder.

Mükemmel
Kombinasyon

Cildinizi
Gece Koruyun

Tamamen
Doğal Yapı
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40cm x 60cm (h:15cm)

DESCRIPTION

Kusursuz bir uyku deneyimi teknolojisinde gelinen son nokta; Visco Gelcell!

Deliksiz bir uyku deneyimi yaşamanız için uzun ARGE çalışmaları sonucu özel olarak 
geliştirilen jel teknolojisi ile ferah ve huzur dolu uykulara uyuyacaksınız.

Visco Gelcell yastık, içindeki jelin yapısı itibari ile kişiselleştirilmiş destek için başınıza, 
boynunuza ve omuzlarınıza göre şekillenerek size; özel bir uyku deneyimi yaşatır.

Kullanılan jelin verdiği serinlik hissiyle yaz aylarında da rahatlıkla kullanılabilen Gelcell 
yastık, jelin gerilme özelliğinden dolayı uzun yıllar formunu kaybetmeden sağlıklı ve 
konforlu uyku sunacak.

TECHNICAL DETAIL

Visco GelCell Yastık, uyku sırasında ter problemi olan ve serin bir ortama ihtiyaç 
duyanlar için tasarlandı.

Yastıkta bulunan jel katman 
ferahlatıcı bir dokunuşla 
serinlik hissi vererek size 
standartın üstünde bir 
destek verir.

Kusursuz bir uyku deneyimi teknolojisinde
gelinen son nokta.

Üstün hafızalı sünger, 
başınıza ve uyku 
pozisyonunuza göre şekil 
alarak size yetkin bir konfor 
sunar.

Son teknoloji ile üretilen 
yastığın son katmanı kılıf, 
nefes alabilen yapısına ek 
olarak yastığın soğutma 
kapasitesini artırabilir 
şekilde tasarlanmıştır. Bu 
katmanı çıkarılabilir ve 
makinede güvenle 
yıkayabilirsiniz.

Soğuk Etki İle
Yüksek Ferahlık

Sizin İçin
Kişiselleşmiş Hafıza

Nefes Alan
Üst Kılıf

VISCO
P I L L O W



40cm x 65cm (h:14cm)

DESCRIPTION

Uykunuzun da derin bir rahatlamaya ihtiyacı var. Visco Massage Yastık’ın verdiği derin 
rahatlık hissi ile masaj etkisinin keyfini çıkarın! 

Özel dokusu ve kullanılan teknolojisi ile uyku boyunca masaj etkisi yaratan Visco 
Massage Yastık ile günün yorgunluğunu kolayca atacak, ertesi güne zinde ve sağlıkla 
uyanacaksınız. 

Visco Massage Yastık, uzun yıllar aynı formunu koruyarak sizi sağlıklı ve konforlu bir 
uyku deneyimi sunacak.

TECHNICAL DETAIL

Visco Massage yastığı, günlük hayatında yoğun boyun ve omuz ağrısı çekenler için 
tasarlandı.

Özel kalıp ile hazırlanan
Visco Massage, üzerinde 
bulunan visco tepecikleri ile 
uyku süresi boyunca 
omurganın doğal eğrisine 
masaj etkisi yaparak ekstra 
konfor sağlar.

Özel teknoloji ile masaj etkisinin
iyileştirici etkisi!

Visco Massage yastığı visco 
süngerinin hava kanallı 
yapısı sayesinde 
pozisyonunuza uygun şekli 
olarak uykunuz için ideal 
yumuşaklığı sağlar. 

Hava sirkülasyonu sağlayan 
3D kumaşı ve anti-bakteriyel 
iç astarıyla gece boyu 
rahatsızlık veren terlemeyi 
önler. 

Etkili Visco
Tepeler

Konforlu
Yumuşaklık

Özel Kumaş,
%100 Dönüşüm
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40cm x 60cm (h:11cm)

DESCRIPTION

En iyi uyku hali için yüksek teknoloji, yüksek konfor, size özel bir duruş!

Uykuya geçerken zorlanan biri misiniz? Anatomik yapınızla %100 bütünlük sağlayacak 
yapısal kavisi ve özel dokusu ile Visco Ortopedic yastık, geliştirdiği özel teknolojisiyle 
konforsuz tüm uykularla vedalaşmanıza yardımcı olacak. 

Visco Ortopedic yastık kusursuz destek ve size özel lüks konforu ile benzersiz bir uyku 
deneyimi sunacak.

Pamuksu ve yumuşacık yüzeyi ile siz rahatça uyurken cildiniz de nefes almaya devam 
edecek ve uyandığınızda tam anlamıyla yeni bir güne başlamış tüm enerjiniz ile güne 
merhaba diyeceksiniz!

TECHNICAL DETAIL

Ortopedic yastık gün içinde boyun ve omurilik ağrıları yaşayan ve
kaliteli bir uykuya ihtiyaç duyanlar için tasarlandı.

Premium kalitedeki yastık 
süngeri iyi bir uyku için 
yüksek düzeyde konfor ve 
başınız için tam destek sağlar. 
Üstün hafızalı olan bu sünger 
vücudunuzun doğal omurga 
yapısına destek sunarak 
kaslarınızın doğal şekilde 
rahatlamasına yardımcı olur.

En iyi uyku hali için yüksek teknoloji,
yüksek konfor, size özel bir duruş!

Mükemmel tasarlanmış 
sünger sayesinde baş, 
boyun ve omurga hizanız 
eşit şekilde yastıkta 
konumlanır. Doğru hizaya 
sahip olmak gün içindeki 
duruş bozukluklarını da 
gidermekle beraber vücut 
ağrılarını önlemede de 
yardımcıdır.

Premium süngerin özel 
tasarlanmış şekli iki ayrı 
yükseklik sağlar. Bu sebeple 
uyku sırasında ihtiyacınız ve 
uyku pozisyonunuza göre 
size en uygun tercihte 
bulunabilirsiniz. Her iki 
yükseklikte boynunuz için 
ideal desteği sunar.

Premium Kalitede
Sünger

360 Derece
Destek

Pozisyona
%100 Uyumluluk
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40cm x 65cm (h:14cm)

DESCRIPTION

Visco Sandwich Yastık ile istediğiniz konforu yaşamınızın merkezinde yaşayın!

Yüksekliğini dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz 3 katmanlı yapısı ile Sandviç Yastık; 
omurga ve boyun sağlığını destekleyen yapısı sayesinde kusursuz uykularınızın 
vazgeçilmezi olacak. 

Sandwich Yastık Aloe Vera etkisi ile size sağlıklı ve konforlu bir uyku ortamı sağlamanın 
yanında dayanıklı ve uzun ömürlü oldukları için size ve uykunuza yıllarca eşlik edecek.

TECHNICAL DETAIL

Aradığınız konforu yaşamınızın tam merkeTeknik Visco Sandwich yastık farklı uyku 
pozisyonlarında maksimum konfor sağlamak isteyenler için özel olarak tasarlandı..

Visco Sandwich yastık, içindeki 
3 farklı katman ile size 
ayarlanabilir yükseklikte yastık 
imkanı sunar. İhtiyacınıza göre 
ayarlayabileceğiniz yükseklik; 
bir tarafta 9cm, 3cm ve 2 
cm’dir. Yastığın diğer tarafının 
yüksekliği ise başlangıçta 7 cm, 
orta katmanda 3 cm, alt 
katmanda ise 2 cm şeklindedir. 
Çift taraflı boyun destek 
kavisine sahip olan yastık 14 
cm ve 12 cm kullanım 
alternatifleriyle size mükemmel 
bir uyku deneyimi sunar.

Omurga ve boyun sağlığınız için
en iyi konfor deneyimi!

Visco Sandwich yastık, 
vücudunuzun doğal 
kıvrımına uyan ve üstün 
konfor sağlamak için başınızı 
ve boynunuzu destekleyen 
Dynamic Foam ile 
yapılmıştır.

İleri teknolojilerle üretilen 
premium sünger 
vücudunuzun doğal omurilik 
kıvrımlarına uyum 
sağlayarak  boynunuzu ve 
başınızı destekler.

Size Göre
Ayarlanabilir Yükseklik

Şekil Alabilen
Rahat Uyku

%100 Uyumlu
Form
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