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Gerina miego kokybę, mažina stresą ir nerimą.

Sunkios antklodės sukuria malonų saugumo ir ramybės jausmą, vos tik 
uždedamos ant kūno. Antklodės svoris suteikia tą patį jausmą, kurį gali 
suteikti rūpestingas apkabinimas.

Antklodės sveriančios iki 12 kg 
pasirenkamos pagal Jūsų kūno svorį. 
Esant tinkamam svoriui, šios antklodės 
skatina serotonino (miego hormono) 
išsiskyrimą, tuo pačiu mažindamos 
kortizolio (streso hormono) lygį. To 
rezultatas - visiškas euforiškas kūno  
atsipalaidavimo jausmas.

Raminantis antklodės poveikis puikiai 
tinka atsipalaidavimui gulint ant sofos, 
kai skaitote ar žiūrite televizorių, 
padeda paruošti Jūsų protą ir kūną 
giliam ir ramiam miegui. Kai naudojama 
lovoje, sunki antklodė sutrumpina 
laiką, reikalingą pasiekti įmygio stadiją 
ir padeda pasiekti gilų, lėtų bangų 
miegą, taigi atsibusite pailsėję ir 
žvalūs. Tai savo ruožtu gali turėti didelę 
įtaką Jūsų sveikatos būklei ir dienos 
darbingumui. Antklodė gali padėti 
sumažinti streso lygį, išspręsti miego 
problemas ir padidinti produktyvumą. 
Dirglumas ir vidinis nerimas dings, 
o ramybė ir stabilumas, taps Jūsų 
kasdieniais palydovais.

Naudojimo instrukcijos

Pasirinktos sunkios antklodės naudą galite pajusti nuo pat pradžių 
naudojant ją trumpais intervalais arba miegoti ištisą naktį. Jei neesate 
tikri, arba naudojate pirmą kartą, rekomenduojame pradėti nuo žemiau 
pateiktų 4 etapų, kad pripratintumėte savo kūną prie svorio.

Kokius privalumus teikia sunki antklodė? Kaip naudoti sunkią antklodę?

1-3 diena

4-10 diena

11-20 diena

21 diena ir ilgiau

15 minučių per dieną

Valanda per dieną

Dvi valandos per dieną

Naudokite visą naktį
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Standartinis ir vasarinis užvalkalas:

Standartinį ir vasarinį antklodės užvalkalą galima skalbti ne aukštesnėje 
kaip 40°C temperatūroje. Nenaudokite džiovintuvo ar lygintuvo, tada 
užvalkalas liks minkštas ir švelnus. Džiovinkite ant džiovinimo stovo. 
Nenaudokite baliklio, naudokite tik skalbimo priemonės delikatiems 
audiniams.

GravityBlanket Sunkios antklodės (vidinė dalis) - ir visos kitos suaugusiųjų 
ir vaikų antklodės:

Sunkias antklodes galima skalbti skalbimo mašinoje 30°C temperatūroje.
Įsitikinkite, kad jūsų skalbimo mašinos dydis pakankamas, o ir antklodė 
neviršija gamintojo rekomenduojamo skalbinių svorio

Priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, sunkių antklodžių pirmasis poveikis 
gali būti jaučiamas skirtingai. Kai kurie žmonės sunkių antklodžių naudą 
jaučia jau po kelių dienų. Tačiau kitiems gali praeiti kelios savaitės, kol 
kūnas galutinai pripras prie antklodės svorio.

Nors rekomenduojamas sunkios antklodės svoris yra 10% jūsų kūno 
svorio, tai nebūtinai tinka visiems. Jei jaučiate, kad jūsų antklodė per sunki 
ar per lengva, mes mielai ją  pakeisime nemokamai. Turėkite omenyje, kad 
klientas yra pats atsakingas už siuntimo išlaidas.

Kaip skalbti sunkią antklodę?

Mano sunki antklodė yra per lengva ar per 
sunki!

Kada pajusiu sunkios antklodės poveikį?

Dauguma atvejų, jūsų turima antklodė turėtų sudaryti apie 10% jūsų kūno 
svorio. Tačiau kadangi kiekvienas žmogus yra skirtingas, gali prireikti šiek 
tiek mažesnio svorio.

Tiesiog parašykite mums adresu labas@sunkiosantklodes.lt arba 
paskambinkite +370 6 05 71841 ir mes jums padėsime. Atminkite, kad 
kūnui paprastai reikia kelių savaičių priprasti prie svorio. Prieš keičiant 
produktą, rekomenduojame pirma atsižvelgti į mūsų 4 žingsnių produkto 
naudojimo instrukciją.
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Senso-Rex® įmonė, kuri gamina ir GravityBlankets® įkurta 2013 metais iš 
būtinybės. Mažam berniukui turinčiam autizmą reikėjo sunkios antklodės, 
tačiau tuo metu rinkoje jos dar nebuvo prieinamos daugeliui žmonių. 
Štai kodėl buvo nuspręsta pasigaminti antklodes patiems. Pradėjome 
nuo kelių antklodžių ir mūsų produktas greitai ėmė populiarėti.

Antklodės iš pradžių buvo gaminamos mažame bute ir daugiausiai 
parduodamos kitose Europos šalyse. Dabar mes įsikūrę dideliame, 
moderniame pastate, kuriame dirba daugiau nei 50 darbuotojų. 
Mūsų pasunkintos antklodės yra perkamos ir branginamos 
klientų iš viso pasaulio.

Kiekviena antklodė yra gaminama itin kruopščiai ir rūpestingai, 
tad mūsų darbuotojai yra mūsų verslo pagrindas. Mūsų įmonės 
atmosfera suteikia lygias galimybes visiems ir suteikia sveiką 
darbo aplinką, kur darbuotojai jaučiasi lyg būtų šeima. Mes itin 
didžiuojamės savo aukšto lygio kokybės ir unikaliomis sunkiomis 
antklodėmis. Mūsų gamybos procesas tvarus ir ekologiškas, o 
visi produktai pagaminti Europos Sąjungoje.

Mes labai rimtai žiūrime į klientų aptarnavimą, nesvarbu ar tai 
vaikas, ar suaugęs - mes visados siūlome aukščiausios kokybės 
produktą.

Mūsų antklodės yra skirtos ramiam ir sveikam miegui, o mūsų 
darbuotojams - tai puiki vieta pradėti darbą kiekvieną rytą.

Mūsų noras ir tikslas - pasiekti kuo daugiau žmonių, kurie gali gauti naudos iš 
mūsų sunkių antklodžių. Turime didelį susidomėjimą ir paklausą iš ligoninių, 
slaugos namų ir vaikų darželių. Mes išlaikome aukštą savo produktų kokybę 
ir toliau plečiame savo verslą, norėdami padėti kuo daugiau žmonių, 
kenčiančių nuo streso, miego problemų, vystymosi sutrikimų, tokių kaip 
ADHD (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas), autizmo spektro sutrikimų, 
Aspergerio arba Dauno sindromo. Mes stengiamės įtvirtinti savo sunkias 
antklodes kaip pirmaujantį produktą tarptautinėje rinkoje.

Apie mus

6 7



© Sunkios Antklodės, 2020

Kontaktai:
+370 6 0571841

labas@sunkiosantklodes.lt
www.sunkiosantklodes.lt


