
 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Side Sleeper Pro – Veel meer dan een goede nachtrust! 

De unieke vorm van de Side Sleeper Pro is ontwikkeld om eenvoudig en comfortabel op uw zij te (leren) 

slapen. Het kussen helpt u in de juiste slaaphouding op uw zij, zodat u zo min mogelijk in een ongezonde 

houding slaapt. 

Open maken: De Side Sleeper Pro is tijdens het transport vacuüm verpakt, zodat het kussen fris bij u aankomt. 

Maak de vacuüm verpakking open, zodat het kussen zijn oorspronkelijke vorm kan aannemen. 

Gebruik: Gebruik de Side Sleeper Pro zoals ieder ander kussen – maar plaats het lange deel zo dat u hier met 

uw rug tegenaan ligt. 

• Leg uw oor in de uitsparing, zodat uw hoofd, nek en schouders in de juiste houding liggen. Leg uw hoofd 

met de kin recht en niet met de kin naar uw borst gedraaid. 

• Zorg dat uw rug zacht tegen het lange rugdeel drukt. Als u het rugdeel niet tegen uw rug voelt liggen, 

verplaats uw bovenlichaam dan zo dat u tegen het rugdeel aan komt te liggen. 

• Terwijl het rugdeel uw rug ondersteunt, doet de rest van het kussen dit voor uw hoofd, nek en schouders. 

Na verloop van tijd heeft u minder last van pijn in uw lichaam, minder last van snurken en slaapt u veel 

comfortabeler. 

U slaapt niet op uw zij? 

 

Als u nog niet op uw zij slaapt, dan zult u dat binnenkort wel doen. Net zoals alles in het leven heeft ook 

verandering van slaaphouding tijd nodig. U hoeft niet per se de hele nacht op de Side Sleeper Pro te slapen om 

alle voordelen ervan te ervaren. We zijn ervan overtuigd dat u binnen twee weken de hele nacht comfortabel 

op de Side Sleeper Pro zult slapen en daarmee alle voordelen van op uw zij slapen zult ervaren. 

Side Sleeper Pro is ook geschikt om te lezen, TV te kijken, te reizen of gewoon te relaxen! 

De Side Sleeper Pro – Veel meer dan een goede nachtrust! 

 

 


