
Gouden combinatie: comfortabel en gezond
Het NeoQuartz wellness-zitkussen heeft een 
positieve gezondheidswerking omdat er de 
technologie van een NeoQuartz-matras in zit. Dit 
technologisch hoogwaardig product wordt speciaal 
aanbevolen voor mensen die een beroep uitoefenen 
waarbij veel zittend werk gedaan wordt. 

Het wellness-kussen is makkelijk mee te nemen en 
kan daarom behalve thuis ook in de auto of op het 
werk gebruikt worden. 

Ons nieuwe product is zeer duurzaam van 
samenstelling en  kan gebruikt worden als zit- of 
rugkussen. Daarnaast komt het kussen prima tot zijn 
recht bij ontspannende activiteiten zoals TV kijken 
of buiten in het zonnetje zitten. Het handgemaakte 
NeoQuartz wellnes-kussen  biedt u comfortabel genot 

en helpt u om (preventief) aan uw gezondheid te 
werken. 

Internationaal onderzoek bewijst overduidelijk de  
positieve werking van een magnetisch veld op de 
menselijke gezondheid. Ervaar ook alle voordelen,  
waaronder: diepere ontspanning, een vitaler 
immuunsysteem en een fitter gevoel! 

Het kussen wordt geleverd in de standaardmaat 
38x38 cm maar kan tegen meerkosten in andere 
maten worden besteld.

Gebruik
Het wellness-kussen kan in alle oriëntaties gebruikt 
worden. Het is ook geschikt voor pijnlijke plaatsen op 
het lichaam door het kussen er eenvoudigweg op te 
leggen. Daarnaast voert het overtollige stress af.

NeoQuartz Comfort Sleeping is er trots op een nieuw product op de markt te brengen: Het 
NeoQuartz wellness-kussen. Dit kussen biedt u dankzij de unieke tussenlaag van magneten en 
kristallen een mogelijkheid om ook overdag van de NeoQuartz voordelen te kunnen profiteren.

NeoQuartz Comfort Sleeping
Bedrijventerrein Carré
Steenovenweg 5-B048

5708 HN Helmond

Openingstijden showroom
vrijdag van 10.00-18.00 uur

zaterdag van 10.00-17.00 uur
en eventueel op afspraak

Dit product is niet geschikt voor mensen 
met een pacemaker of defibrillator.

Meer informatie? 

Kijk op www.neoquartz.nl
bel ons  op 0492-527294 of 06-

14890925 (bereikbaar tot 22.00 uur)  
of mail naar info@neoquartz.nl

Exclusief comfortabel wellness-kussen 
met een heilzaam effect op uw gezondheid



De voordelen:
1.  Het werkt ontspannend waardoor spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, stress en  
 kramp verminderen..
2.   Uw gezondheid verbetert o.a. dankzij het vitaler maken van de organen en 

het bloed. 
3.   U voelt zich overdag fitter door de vitaliserende werking van de magneten en 

kristallen. 
4.   Het verbetert uw weerstand door de positieve werking op uw immuun-
 systeem en zenuwstelsel
5.   Het is uitgebreid getest en van zeer duurzaam materiaal gemaakt.
6.   De omtrekhoes is afritsbaar en wasbaar. 
7.  Het kan als zit- of rugkussen dienst doen of op pijnlijke plaatsen worden  
 gelegd.
8.  Het is overal mee naar toe te nemen en in alle oriëntaties te gebruiken.
9.  Het biedt gedeeltelijke bescherming tegen schadelijke elektromagnetische  
 straling.
10.  In combinatie met een NeoQuartz-(opleg)matras biedt dit kussen een 
 compleet preventief zorgpakket voor vitaliteit en gezondheid. 

Voeg nu nog 
meer comfort 

aan uw leven toe 
Naast het 

NeoQuartz-matras  
bestaat er nu ook 

een NeoQuartz
wellness-kussen

1
Laag van koudschuim

2
Laag van magneten en 

kristallen

3
Laag van koudschuim 

NIEUW!
Het NeoQuartz 

wellness-kussen


