
UNIKKE
 TYNGDEPRODUKTER

 I HØJ KVALITET 



Har du, eller kender du en, der har ud-fordringer med disse problematikker?: 
• Motorisk uro
• ADHD
• Søvnbesvær
• Autisme
• Uro
• Angst
• Stress
• Demens
• Tourette
• Koncentrationsproblemer• Kroniske smerter• Smerte ved graviditet• Muskelsmerter

Eller noget helt andet… Så kan det være, at løsningen er lige her…

Varmepose til
lindring af smerter

Varmeposen er perfekt til dem, som øn-

sker lindring af muskel- eller ledsmerter.

Varmeposen har fyld af grødris, som er 

ideel til at forme om det område, man 

ønsker lindring på, samtidig med at de 

holder på varmen.

Kan opvarmes i mikroovn eller alm. ovn.

Fyldet
Grødris bruges i vores produkter – og altid i varmeposerne.
Grødris er eminente til at holde på varmen og derudover er grødris fan-tastiske til at forme sig om det område, man ønsker lindring omkring.

Plastgranulat af genbrugsplaster et rigtig godt valg til dit produkt.Plastgranulat kan vaskes i vaskemaski-nen ved 60° C, om nødvendigt 90° C, og det er netop ved denne temperatur, at både støvmider og bakterier ikke kan overleve.

Plastgranulat larmer ikke mere end fyldet i en almindelig dyne, hvilket be-tyder, at der ikke er larm fra dynen, der eventuelt kan genere søvnen.

Hvedekerne kan vælges som fyld i tyng-dedynerne.

Hvedekerner kan IKKE vaskes og skal derfor holdes rene ved jævnlig gen-nemluftning i tørt vejr. Den jævnlige gennemluftning i tørt vejr er ekstremt vigtig for vedligeholdelse af produktet.
“Prøvede en varmepose til min lænd 

som tit er øm sidst på dagen. Det 
virker og det er nemt – god service, 
sikker betaling og hurtig levering – 

jeg giver 5 ud af 5 stjerner”

“Har et knæ der driller i ny og næ, og 

fik anbefalet at prøve en varmepose. 

Det er nemt, og det føles rart at 

have liggende på knæet...”



Tyngdedyne i flere
størrelser

I dagens Danmark er en meget stor del 

af befolkningen udstyret med tablets, 

smartphones og bærbare computere, 

som alle har den klare ulempe, at øjnene 

udsættes for blåt lys.

Dette blå lys kan gøre det svært at 

falde til ro om aftenen og dermed 

forstyrre en del af nattens livsnødven-

dige søvn.

Tyngden fra dynerne går ind og hjælper 

den enkelte med at ”grounde” kroppen 

og derigennem kan personen bedre 

mærke sig selv.

Størrelserne
Babydynen måler 70 x 100 cm.Dynens standardvægt er 3 kg.
Juniordynen måler 100 x 140 cm.  Dynens standardvægt er 4 kg.
Voksendynen måler 140 x 200 cm. Dynens standardvægt er 8 kg.
Fælles for alle dynerne er, at de kan laves i en specifik ønsket vægt og de passer alle i standard dynebetræk.

Fø
lg

 o
s 

på“Vil bare lige sige tusinde tak 
for dynen! Vores søn er begyndt 

at sove natten igennem efter 
han har fået den - er så evig 

taknemlig”

Tyngdeomslag

Kan bruges både til punkttyngde, 

varmepude og kuldepude og den kan 

hjælpe blandt andet mod:

Motorisk uro, ADHD, Søvnbesvær

Autisme, Uro, Angst, Stress, Koncentra-

tionsproblemer.

Øjenpude
De er velegnet til afspænding, lindring 

af smerter, meditation & yoga eller når 

du skal sove samt generel velvære.

Tyngdehansker

Har du en for tidligt født, som har brug 

for at føle trygheden af mor eller fars 

hånd?

Tyngdehandsken kan hjælpe baby med 

at finde ro og føle nærhed fra mor eller 

far.



H C Andersens vej 211 - 9800 Hjørring

w w w . b y s i l i u s . d k


