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MAGIC BABYTM

Το Βρεφικό-Μωρουδιακό στρώμα είναι εξαιρετικά 

σημαντικό γιατί εκεί το παιδί θα περάσει σχεδόν 

το 70% του χρόνου του ως βρέφος, και σχεδόν 

το μισό του χρόνου ως νήπιο. Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιείται ένα υψηλής ποιότητας συμπαγές 

στρώμα κατά τη διάρκεια αυτής της πρώιμης 

φάσης ανάπτυξης.

Τα οστά του μωρού σας είναι πιο μαλακά και 

αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται ταχύτερα από 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής του. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα 

πραγματοποιηθεί στο στρώμα. Η σπονδυλοι 

του βρέφους πρέπει να προσαρμοστούν σε 

ένα σταθερό στρώμα, επιτρέποντας τους να 

αναπτυχθούν σωστά.

Ό κανόνας του αντίχειρα – αν το στρώμα φαίνεται 

άνετο για εσάς, είναι μάλλον πολύ μαλακό για το 

μωρό σας.

Τα χειροποίητα στρώματα Magic BabyTM  

κατασκευασμένα απο εξαιρετικής ποιότητας 

πρώτες ύλες είναι ειδικά μελετημένα και 

ανταποκρίνονται πλήρως στην ορθή σκελετική 

ανάπτυξη του μωρού σας κατά την διάρκεια 

του ύπνου του. Τα στρώματα μας είναι 100% 

υποαλλεργικά ενώ το ύφασμα κάλυψης είναι 

αφαιρούμενο και πλενόμενο και εφαρμόζουν 

τέλεια σε κάθε κούνια ύπνου.

Για λόγους ασφάλειας το συνιστάμενο ύψος του 

στρώματος είναι 10cm ώστε τα μωράκια να μην 

μπορούν να πατάνε στο στρώμα για να βγούνε έξω 

από την κούνια. Αν όμως επιθυμείτε μπορούμε να 

κατασκευάσουμε το στρώμα σε όποια διάσταση 

σας ταιριάζει περισσότερο.

MAGIC BABY 11cm πάχος:

Lemon foam

Technolatex 
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MAGIC TOUCHTM

Memory, ένα υλικό γεννημένο από την Ν.Α.S.A. και 

έχει εφαρμοστεί σε πολλά πεδία της διαστημικής 

έρευνας και κυρίως για την εκτόνωση της 

πίεσης με την οποία έρχονταν αντιμέτωποι οι 

αστροναύτες. Είναι σχεδιασμένα επιστημονικά 

για την σωστή και ορθή ανατομία του ανθρώπινου 

σώματος.

Έχει τη μοναδική ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα 

με το βαθμό πίεσης που δέχεται από τα σώματα 

κατά τη διάρκεια του ύπνου και να προσαρμόζεται 

ανάλογα, αγκαλιάζοντας όλες τις καμπύλες του 

σώματος. Με τον ειδικό πυρήνα που διαθέτει, 

προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να δημιουργεί 

σημεία πίεσης στο σώμα όπως συμβαίνει 

με τα στρώματα με ελατήρια. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλοφορία του 

αίματος, εξασφαλίζοντας έτσι έναν υγιεινό και 

άνετο ύπνο.Αποτελείται από δισεκατομμύρια 

ανοιχτές κυψέλες οι οποίες επιτρέπουν την 

κυκλοφορία του αέρα μέσα στο υλικό διατηρώντας 

τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Όι κυψέλες μετατοπίζονται και 

προσαρμόζονται απόλυτα στις καμπύλες του 

σώματος, με αποτέλεσμα η πίεση που ασκείται να 

κατανέμεται ομαλά προσφέροντας την απαραίτητη 

υποστήριξη στην σπονδυλική στήλη και τις 

αρθρώσεις.

Tα στρώματα memory foam κατασκευάζονται με 

ύφασμα αποσπώμενο με φερμουάρ το οποίο μπορεί 

να πλυθεί.

Είναι ένα στρώμα με μεγάλη αντοχή, που μπορεί 

να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς 

ανθρώπους!

MAGIC TOUCH 24cm πάχος:

Memory

Technolatex

High Density Foam
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όλοι είναι ξύπνιοι και λίγο ανήσυχοι και μπορεί να 
είναι δύσκολο να ξανακοιμηθεί εύκολα κανείς.

   Όικογενειακή οικειότητα. Ό ταυτόχρονος ύπνος 
μπορεί να αυξήσει το δέσιμο, ειδικά μεταξύ 
μητέρων και βρεφών. Η φυσική γειτνίαση και η 
ικανότητα του θηλασμού δημιουργούν εύκολα 
αίσθηση άνεσης για το βρέφος και προάγουν τον 
καλύτερο ύπνο για τη μητέρα. Ό ύπνος σε κοντινή 
απόσταση επιτρέπει στον σύζυγο να είναι κοντά 
για να βοηθήσει με τις ανάγκες των παιδιών ή των 
βρεφών κατά τη διάρκεια της νύχτας και επίσης 
για να δημιουργήσει έναν στενό φυσικό δεσμό. Η 
συντροφικότητα που συνοδεύει ένα οικογενειακό 
κρεβάτι βοηθά στην ενίσχυση του οικογενειακού 
δεσμού μετά από μια πολυάσχολη μέρα.

   Βρεφική υγεία.
Πολλοί σύμβουλοι μητρότητας και γαλουχίας 
πιστεύουν ότι ο κοινός ύπνος με ένα βρέφος 

MAGIC FAMILYTM

Tο οικογενειακό στρώμα είναι κάθε στρώμα στο 
οποίο ένα ζευγάρι μοιράζεται έναν υπνωτικό 
χώρο. Πιο συγκεκριμένα, τα οικογενειακά 
κρεβάτια μπορούν να αναφέρονται σε μια σειρά 
από στρώματα πολύ μεγάλου μεγέθους που είναι 
αρκετά καινούργια στη βιομηχανία στρωμάτων.

Τα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα για οικογένειες 
ή ζευγάρια Magic FamilyTM είναι η ιδανική επιλογή 
για τους παρακάτω λόγους:

   Ιδανικός ύπνος για όλους λόγο της 
περιορισμένης μετάδοσης κινητικότητας στο 
στρώμα. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 
ότι όλοι κοιμούνται καλύτερα όταν δεν χρειάζεται 
να σηκώνονται αρκετές φορές όλη τη νύχτα, 
να πηγαίνουν σε ένα διαφορετικό δωμάτιο, να 
φροντίζουν τις ανάγκες των βρεφών, να κάνουν 
το μωρό να κοιμηθεί και μετά να επιστρέφουν στο 
κρεβάτι των ενηλίκων. Σε αυτό το είδος κύκλου, 

μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αναπνοής του 
μωρού, ακόμη και της θερμοκρασίας του σώματος. 
Τα στρώματα Magic FamilyTM συμβάλλουν στο να 
βοηθήσουν τα βρέφη να αποκοιμούνται γρηγορότερα, 
κάτι που, οδηγεί σε καλύτερο ύπνο για όλους. ένας 
βασικός παράγοντας για την καλή υγεία.

   Συμβατά με την παραδοσιακή ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Η κοινή χρήση κρεβατιών, ή ο 
ταυτόχρονος ύπνος, δεν είναι σύγχρονη εφεύρεση. Στην 
πραγματικότητα, οι περισσότεροι από τους προγόνους 
μας κοιμόντουσαν σε οικογενειακά κρεβάτια για 
αιώνες, και τα παιδιά άρχισαν να κοιμούνται στα δικά 
τους δωμάτια μόνο τα τελευταία εκατό χρόνια περίπου 
στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Σε ορισμένες 
παραδοσιακές κουλτούρες, η πρακτική της κοινής 
χρήσης κρεβατιών δεν έχει σταματήσει ποτέ.

Η σειρά στρωμάτων Magic FamilyTM της εταιρίας Magic SleepΤΜ είναι απόλυτα συμβατά με  
τις καθημερινές ανάγκες σωστού ύπνου και ξεκούρασης  μιας οικογένειας ή ενός ζευγαριού.

MAGIC FAMILY 24 cm πάχος:

High Density Foam

Technolatex
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Τα στρώματα Magic AthleteTM Pro για τους 

αθλητές θα βοηθήσουν στην ανακούφιση της 

πίεσης στις πιο ευαίσθητες, υπερφορτωμένους 

περιοχές του σώματος βοηθόντας σημαντικά την 

αποκατάσταση τους.

Τα στρώματα Magic Athlete Pro είναι ειδικά 

σχεδιασμένα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 

Hybridex. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα στρώμα 

ειδικά σχεδιασμένο για άτομα τα οποία ασκούν 

έντονη σωματική άσκηση σε καθημερινή βάση.

MAGIC ATHLETETM PRO
Oι αθλητές χρειάζονται περισσότερο ύπνο 

από τον μέσο άνθρωπο. Ένας μέσος ενήλικας 

χρειάζεται 7 έως 9 ώρες ύπνου τη νύχτα, ενώ 

οι αθλητές χρειάζονται τουλάχιστον 10 ώρες 

ύπνου όταν προπονούνται ή αγωνίζονται σε ένα 

μεγάλο αθλητικό γεγονός. Χωρίς κατάλληλο 

ύπνο, οι αθλητές μπορεί να αντιμετωπίσουν πιο 

αργούς χρόνους αντίδρασης και κακές κινητικές 

δεξιότητες – αποτυχίες που εμποδίζουν την 

προπόνηση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

τραυματισμό.

MAGIC ATHLETE PRO 25cm πάχος: 

Cool latex

Latex wave

Memory Slow Reaction

 Memory High Reaction

Technolatex

High Density Foam

06



και την προσαρμογή στις καμπύλες του σώματος 

αγκαλιάζοντάς το χωρίς πίεση.

Τα υβριδικά στρώματα της Magic Sleep 

κατασκευάζονται με καινοτόμα υλικά memory 

foam, latex και memory latex που μαζί με το high 

density foam προσφέρουν άνεση, ξεκούραση 

αλλά και την απαραίτητη ορθοπεδική στήριξη 

στην πλάτη, τη μέση και τον αυχένα. Παράλληλα, 

πρωτοπορούν και προσφέρουν μια ασύγκριτη 

εμπειρία ύπνου, αφού είναι ενισχυμένα με 

δροσερά υλικά cool memory foam και cool latex. 

Τα δροσερά αυτά υλικά φέρνουν ένα νέο τρόπο 

να αντιλαμβανόμαστε τον ποιοτικό ύπνο στην 

Ελλάδα, όπου το στρώμα είναι απαραίτητο να 

αναπνέει και να απωθεί τη ζέστη.

Έτσι, μπορείτε να έχετε όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται για έναν ύπνο που ξεκουράζει 

πραγματικά: στήριξη της σπονδυλικής στήλης 

και ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, για να μην 

ξυπνάτε με πόνους, καθώς και δροσερή αίσθηση 

που είναι απαραίτητη για πραγματική ξεκούραση 

χωρίς διακοπές.

MAGIC HYBIRDTM

Τα υβριδικά στρώματα είναι η τέλεια λύση για 

όσους θέλουν να επωφεληθούν από τα οφέλη 

όλων των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

στην υποστήριξη του σώματος κατά τη διάρκεια 

του ύπνου. Πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει 

να κοιμούνται σε ορθοπεδικά-σκληρά στρώματα 

αλλά ταυτόχρονα θα ήθελαν να νιώσουν την 

αίσθηση που δίνουν τα αφρώδη υλικά. Αν η 

μετάβαση σε κάτι τέτοιο σας φαίνεται δύσκολη 

και ιδανικά θα θέλατε να έχετε τη στέρεη 

στήριξη αλλά και σταθερή άνεση του αφρού, τότε 

το υβριδικό στρώμα μπορεί να σας παρέχει και τα 

δύο: και τη συγκράτηση της σπονδυλικής στήλης 

MAGIC HYBRID 27cm πάχος:

Cool latex

Memory Slow Reaction

Technolatex

High Density Foam
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από την κορυφή ως τα νύχια, θα υπάρξει 
υπερβολική πίεση στους γοφούς, τα γόνατά, το 
λαιμό και την πλάτη

Έχετε ξυπνήσει νιώθοντας ένα από τα χέρια 
σας  μουδιασμένα ή μια αίσθηση μυρμηκίασης 
στο χέρι ή το πόδι σου; Εάν ναι, το στρώμα σας 
δεν παρέχει αρκετή ανακούφιση της πίεσης και 
περιορίζει την κανονική ροή του αίματος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτά τα σημεία 
πίεσης μπορούν να σας κάνουν να πεταχτείτε και 
να γυρίζετε, ξυπνώντας δεκάδες φορές καθώς 
προσπαθείτε να βρείτε αυτό το άνετο γλυκό 
σημείο.

Ο ύπνος είναι μια κρίσιμη φάση αποκατάστασης 
της ζωής μας – μια εποχή που το σώμα σας 
αναρρώνει και επισκευάζει όλη την ημέρα 

της βλάβης. Όταν ο βαθύς ύπνος διακόπτεται 
συνεχώς, είστε το σώμα σας λέει με πολλούς 
τρόπους. Η κόπωση επιδεινώνεται, μπαίνει μια 
νοητική ομίχλη, και θα βρεθείς πιο ξεχασμένος 
από το συνηθισμένο. Στο τέλος, οκτώ ώρες ύπνου 
σε ένα φτωχό στρώμα μοιάζουν με ένα ή δύο.

Τα στρώματα Magic Health είναι σχεδιασμένα 
προκειμένου να προσφέρουν την τέλεια 
ισορρόπια μεταξύ της μέσης σας και του 
στρώματος λόγο της ισόνομης κατανομής των 
σημείων πίεσης μεταξύ της πλάτης σας και της 
επιφάνειας του στρώματος έτσι ώστε να υπάρχει 
άμεσα η εύρεση της επιθυμητής θέσης ύπνου.  
Σαν αποτέλεσμα τα στρώματα της σειράς  
Magic Health συμβάλουν στην σταδιακή 
αποκατάσταση της υγείας σας.

MAGIC HEALTHTM

Στρώματα κατασκευασμένα για ευπαθείς ομάδες 
οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνές παθήσεις όπως 
για παράδειγμα χρόνιες οσφυαλγίες, είτε χρήζουν 
συνθήκες περαιτέρω σκελετικής αποκατάστασης.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ένας 
καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να μας κάνει να 
πονάμε λιγότερο – ακόμα ένας επιτακτικός λόγος 
για να επενδύσει κάποιος σε ένα καλό στρώμα, αν 
συνεχώς ξυπνάει κουρασμένος ή με σκελετικούς 
πόνους.

Ανάλογα με τον τραυματισμό ή την κατάστασή 
σας, το τρέχον στρώμα σας μπορεί να έχει θετική 
ή αρνητική επίδραση στους κύκλους υγείας και 
ύπνου. Για παράδειγμα, το άλγος των αρθρώσεων 
επιδεινώνεται τη νύχτα µόνο αν το στρώμα σας 
δεν προσφέρει τη σωστή ευθυγράμμιση της 
σπονδυλικής στήλης. Χωρίς ιδανική ισορροπία 

MAGIC HEALTH 19cm πάχος:

Lemon foam

High Density Foam
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επαναφορά και φυσικό κοκκοφοίνικα ο οποίος 
απομονώνει την υγρασία ώστε να έχουμε τον 
ιδανικό ύπνο.

MAGIC WEIGHTTM

Στρώματα σχεδιασμένα για άτομα με περιττό 
βάρος τα οποία προσφέρουν ιδανική ορθοπεδική 
στήριξη προσφέροντας ανακούφιση σε όλα τα 
σημεία του σώματος τα οποία καταπονούνται 
κατά την διάρκεια της ημέρας.

Περιέχουν Lemon Foam, υλικό το οποίο έχει 
ως χαρακτηριστικό την εξαιρετική αντοχή και 

MAGIC WEIGHT 24cm πάχος:

Lemon foam

Lemon foam

Κοκοφοίνικας
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    Magic Aztec.

Στρώματα από 100% φυσικό latex μέτριας 
σκληρότητας με κύριο χαρακτηριστικό την 
εργονομία και την τέλεια στήριξη του σώματος. 
Επιπλέον λόγο της εξαιρετικής ελαστικότητας 
του έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

     Magic Vegan.

Στρώματα από 100% φυσικό latex σε συνδυασμό 
με 100% φυσικό κοκοφοίνικα τα οποία έχουν 
επιπλέον ιδιότητες απορρόφησης της υγρασίας 
διατηρώντας όμως όλα τα στοιχεία ενός 
ανατομικού στρώματος.

MAGIC ORGANICTM

Η σειρά οργανικών στρωμάτων της Magic Sleep 
είναι 100% φυσικά χωρίς να χρησιμοποιούν 
οποιοδήποτε παράγωγο ζωικών πρώτον υλών 
όπως μαλλί, πούπουλα ή οποιαδήποτε πρώτη ύλη 
που μπορεί να προέρχεται από ζωικό οργανισμό. 
Παράλληλα διατηρούν όλα τα στοιχεία ενός 
ανατομικού στρώματος και λόγο της εξαιρετικής 
ελαστικότητας τους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής.

Η Magic Sleep προσφέρει δύο διαφορετικά 
μοντέλα ανάλογα με την δική σας προτίμηση.

MAGIC ORGANIC 21cm πάχος:

Natural Latex

Kοκοφοίνικας

Natural Latex
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Όικολογικά  Στρώσεις Memory Ανατομικά Υποαλλεργικά 


