
Dokonalá ochrana 
lůžka před roztoči

STOP

Protiroztočové povlaky ProtecSom® ze 100% bavlny 

pro matrace, polštáře i přikrývky

DOPORUČENO LÉKAŘI JAKO 

NEZBYTNÉ OPATŘENÍ V BOJI 

S ROZTOČOVOU ALERGIÍ

jsou speciální povlaky určené osobám trpícím 

roztočovou alergií. Povlaky jsou vyrobeny z přírodní 

látky, která díky minimálním mezerám mezi vlákny 

(menší než 6 mikronů) nepropouští k alergikovi roztoče 

ani jejich alergeny.  Tím účinně zabraňují vzniku 

alergických reakcí. Povlaky se používají na matraci, 

polštář i přikrývku. 

Povlečením lůžkovin do protiroztočových povlaků vzniká 

fyzická bariéra neprostupná pro roztoče, ale přitom je 

dokonale prodyšná. Povlaky se díky 100% bavlně chovají 

jako běžné povlečení i stejně vypadají. Poskytují tak 

maximální komfort vašeho lůžka a klidné spaní.

Významně omezují alergické reakce

Zabraňují průniku roztočů z lůžka k alergikovi 

Dlouhá životnost – záruka 10 let 

Maximální komfort 100% bavlny 

Prokázaná účinnost – jediná značka 
protiroztočových povlaků schválená Ministerstvem 
zdravotnictví ČR jako zdravotnický prostředek
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Protiroztočové povlaky
ProtecSom

R

JAKÝKOLIV

ROZMĚR

VYROBENO
ZE 100% BAVLNY



Okamžitý efekt

Ke zlepšení zdravotního stavu dochází ihned po aplikaci 

povlaků tím, že do nich uzavřete polštář, přikrývku i 

matraci.

Nejvyšší účinnost, nejnovější 
patentovaná technologie

Díky speciálnímu způsobu tkaní patentovanému fi rmou 

ProtecSom® tvoří potahy ze 100% bavlny nepropustnou 

bariéru mezi roztočovými alergeny a spícím člověkem. 

Velikost pórů mezi vlákny, která nepřevyšuje 6 mikronů 

(0,006 mm), zaručuje nejlepší účinek. 

ProtecSom® je jediná textilie tkaná z přírodních vláken, 

která dosahuje takové účinnosti.

Srovnání běžné bavlněné textilie a materiálu 

ProtecSom® při 50násobném zvětšení:

Nesrovnatelné pohodlí 100% 
bavlny

Protiroztočové povlaky ProtecSom® jsou vyráběny ze 

100% bavlny. Zajišťují tak svému uživateli naprosté 

pohodlí. Jsou tepelně neutrální, prostupné pro vzduch 

a vodní páry. Jsou velmi lehké a snadno zapomenete, že 

jsou pod vaším klasickým ložním prádlem.

Vysoká životnost: účinné i po více 
než 100 pracích cyklech

Studie provedené nezávislými laboratořemi prokázaly, 

že i po 100 cyklech praní/sušení si povlaky ProtecSom® 

zachovávají svoji účinnost. 

Doporučený interval praní protiroztočových povlaků je 

2× za rok. Při dodržení doporučené údržby budou tedy 

funkční po dlouhá léta.

Účinky prokázané odbornými 
laboratorními studiemi

Testy účinnosti byly provedeny 

nezávislými laboratořemi IBT 

(Lenexa, Kansas, USA) a PMI (Ithaca, 

NY, USA), což v odborných kruzích 

představuje garanci nadstandardní 

kvality. 

V České republice jsou povlaky atestovány Státním 

zdravotním ústavem a schváleny českými odborníky na 

alergie, astma a atopický ekzém. Vyrobeno ve Francii.

Váš prodejce

ProAlergiky.cz
Infolinka: 541 212 450, 602 813 222

info@proalergiky.cz

www.proalergiky.cz/eshop

Povlaky je možné předvést v našem showroomu

Maříkova 1, 621 00 Brno

Pondělí, Středa 8:00–17:00 hodin

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 7:30–16:00 hodin

Běžná bavlna ProtecSom®

Vzduch

Vlhkost

Alergeny
Prach

Roztoči

Tkanina s vysokou 
hustotou

www.protecsom.cz

ProtecSom® poskytuje záruku po 
dobu 10 let proti všem výrobním 
vadám, bez omezeného počtu praní.

Ukázka aplikace povlaků na polštáři:

vaše běžné povlečení

protiroztočové povlaky ProtecSom®

polštář (přikrývka, matrace)

ZÁRUKA
10 LET


