
 

Til framstillingen av SAMINA puter, dyner og overmadrasser, benytter SAMINA fabrikken 

utelukkende materialer med de høyeste kvalitetskrav. Vi bruker økologisk saueull av rasen 

tysk Landschaf fra Lechtal i Allgäu,fineste bomull og bio-keramiske mineraler. 

Trekk av pustende bomull 
Stoffet som drømmer er laget av, er hos SAMINA økologisk bomull eller den ek-

stra varmende bio-keramiske-bomullen. De spesielle egenskapene til bomullen som  

SAMINA benytter som trekk på dyner, puter og overmadrasser taler for seg. Den er 

motstandsdyktig, hudvennlig, pustende, fuktighetsabsorberende, uten kjemisk be-

handing.

Fyll av økologisk saueull 
Kun når saueull er naturlig behandlet, viser den sine usedvanlige egenskaper, nemlig 

å ta opp fuktighet, inntil 30% av sin egen vekt. SAMINA saueull blir skånsomt vasket, 

videre kardet til ullfleece som så blir til fyllmateriale. Om vinteren er den varmende, om 

sommeren kjølende – slik sørger SAMINA sengeutstyr, helt naturlig, for at du får et 

harmonisk, tørt og varmt sengemiljø.

Harmonisk sengemiljø  
med kraft fra naturen

livsernergi i søvn



Forskjell fra første natt! 
Kvaliteten på nattesøvnen påvirker direkte og indirekte ditt fysiske og psykiske vel-

være. Medisinsk-ortopediske, søvnpsykologiske, bioenergetisk og individuelle fak-

torer virker sammen, og disse ledet oss til utviklingen av SAMINA sovesystem, derfor 

utgjør allerede første natten en forskjell for din helse.

Det eneste sovesystem din ryggrad fortjener!
SAMINA sovesystem består av flere ulike komponenter som er perfekt tilpasset hver-

andre og muliggjør maksimal restituert sunn søvn. Sengebunnen er unikt bygget opp. 

SAMINAs søvnsystem har tosidig, svært fleksible lameller av heltre, som tilpasses 

kroppen din perfekt. Den avlaster områder som skuldre og bekken, samt at den 

støtter og avlaster ryggraden. Madrassen består av 100% bærekraftig naturgummi, 

utvunnet av kautsjuk. Materialet har en god punktelastisitet og kjennetegnes ved sin 

utpregede evne til å rette seg opp. Det øverste laget er en overmadrass av saueull. 

Du ligger komfortabelt varmt om vinteren og behagelig kjølig om sommeren. Saueull 

regulerer fuktighet, er antibakteriell og har høye selvrensende egenskaper.

SAMINA  
konsept for sunn søvn

livsernergi i søvn



 

Revolusjonen for din søvn:
Helkroppsjording med jordingsunderlag fra Lokosana® 

Er du godt jordet, eller alltid oppladet og „elektrisk“? Vi mennesker er elektriske 

vesener. Vi utveksler stadig spenning med omverden vi lever i. Eller rettere sagt; vi 

burde gjøre det. Vår måte å leve på forhindrer en naturlig jording. Tidligere gikk vi 

barføtt. I dag sitter vi med gummisåler på teppegulv foran datamaskinen. Den di-

rekte kontakten kroppen burde ha til den negativ ladete jorden, og dermed ta opp 

frie elektroner, er viktig for vår helse, vår velvære og vår søvn. Lokosana® jordings-

underlag erstatter effekten av å gå barfot. Den benytter seg av de fysiske lover for 

„Earthing“; jording av kroppen. Når man sover, gjennoppretter det  unike jordings-

underlaget den naturlige elektriske kropptilstanden og dermed bidrar til en restitu-

erende nattesøvn. Hver eneste natt. Unik i sin funksjon.

 

Med „barfot-effekten“  
gjennom natten

for mer livskraft


