
Natuurlijk  
Gezonde  
Matrassen
Vitaliteit die wordt opgedaan door een verfrissende, 
herstellende nachtrust zal naar alle aspecten van uw 
leven stromen.



U brengt 1/3 van uw leven
door op uw matras…  
Het zou uw gezondheid 
moeten ondersteunen
Geovital matrassen ondersteunen zelfgene-
zing door fysiologische mechanismen in 
de matraskern om de wervelkolom te 
ontlasten
Het automatisch rekken in verhouding 
tot het lichaamsgewicht verwijdert blok
kades, ontlast de zenuwen en tussenwer
velschijven, en bevordert de bloedsomloop  
en zuurstofvoorziening.
Meer dan 280 chronische gezondheids
problemen worden veroorzaakt door druk 
op de zenuwen, slechte rechtopstaande en 
voorover gebogen houding. Daar bovenop 
komen allergieën en verborgen intoleranties 
voor matrasschuim, schimmel, slechte zuurstofcirculatie of  
een antenneeffect door metalen veren wat straling aantrekt.

Wie zou er beter uw matras kunnen ontwerpen dan het be-
drijf dat zich inzet voor een natuurlijk gezondheidsherstel?
Reeds 30 jaar ontwikkelt de Geovital Academie slaapkamer
oplossingen voor haar patiënten met chronische klachten. De 
lessen die geleerd zijn van succesvolle genezingen hebben geleid 
tot nieuwe producten en productietechnieken die ook rekening 
houden met moderne gezondheidsrisico‘s. 
Met een Geovital matras neemt u een belangrijke stap in de 
richting van het terugwinnen van uw gezondheid.

Geovital Academie voor Stralingsbescherming en Medische Milieukunde
Unterwolfbühl 430 | 6934 Sulzberg | Oostenrijk
www.geovital.com



Aanzienlijke verschillen
met andere matrassen

Biologisch neutraal: Het woord ‘natuurlijk‘ kan misleidend zijn. 
Uit onze tests is gebleken dat veel mensen verborgen intoleran
ties hebben voor veel ‘natuurlijk‘ matrasmaterialen. Latex is het 
ergste.

Gifstofvrij: Wij gebruiken koolzuurhoudend water om uw matras
schuim te maken in plaats van chemische drijfgassen.

Metaalvrij: Metaal in een matras trekt zwakke straling naar u 
toe en maakt de blootstelling aan elektrische velden door interne 
bedrading een stuk erger.

Ze zijn antistatisch, antiallergisch en met een hoge zuurstof
voorziening voor de huid, dankzij een open structuur, passen ze 
in een antiverouderingsaanpak.

Rek-effect
Met de betrokkenheid van orthopedische chirurgen is ons rek
effect ontwikkeld. Door het lichaamsgewicht vouwen de schuine 
scheidingswanden om. Dit resulteert in een toename van het 
oppervlak richting het hoofd en voeteneind, waardoor een rek
effect ontstaat dat evenredig is met het lichaamsgewicht. Het 
doel is om de druk in de wervelkolom negatief te krijgen door het 
creëren van een 0,8 tot 1 kg tractie. De luchtkanalen zorgen te
vens voor een uitstekende zuurstofvoorziening bij elke beweging.

  Drukontlasting van de tussenwervelschijven door een lichte   

  tractie en een uitstekende aanpassing aan de lichaamsvorm.  



KOMBI: Het allerbeste
aangepast aan u
De Geovital Kombi matras is driedimensionaal aangepast aan uw 
lichaamsgrootte en vorm. Het biedt ongeëvenaarde ondersteu
ning die perfect bij u past. De druk verlagende enkel inkeping is 
voor velen een favoriet.

Theravital: Past zich aan u aan
Ervaar het genot van alles wat we bereikt hebben zonder maat
werk. Met compressiezones en rekeffect staat u op het punt om 
te slapen als nooit tevoren, ongeacht welke kant van het matras 
u naar boven legt.

Vitallind: Voor kinderen, kuuroorden en budget
Betaalbaar voor iedereen, biedt de Vitallind de
voordelen van onze materialen, maar zonder rekeffect.



“Sinds het gebruik van zijn nieuwe bed heeft Rob voor het 

eerst goed kunnen slapen en voelt hij zich zelfs beter na 

de hele nacht gelegen te hebben. Door zijn medische toestand 

had hij moeite om zijn wervelkolom te ontlasten en met zijn 

nieuwe bed krijgt hij steun en ook comfort. Hij merkte 

het rekkende gevoel op bij het liggen en hoewel het om te 

beginnen anders aanvoelde, sliep hij nog steeds goed en werd 

wakker met minder pijn. Hij kan nu zijn drukke hockeypro-

gramma aan en zal later dit jaar Australië vertegenwoordigen 

in Frankrijk. Hartelijk dank van een zeer gelukkige familie en 

klant voor een geweldig bed dat echt werkt.”
Fiona Summons



Als u vragen heeft, bel ons dan gerust:

GEOVITAL Hoofdkantoor
Oostenrijk en Duitsland
Unterwolfbühl 430
6934 Sulzberg, Oostenrijk
Tel: +43 (0)5516 24671
info@geovital.com
www.geovital.com

GEOVITAL Verenigd
Koninkrijk
Unit 21B Blake House Farm
Blake End, Braintree
Essex CM77 6RA, VK
Tel: +44 (0)800 130 3309
uk@geovital.com
www.en.geovital.com

GEOVITAL Noord Amerika
6475 E Pacific Coast Hwy,
suite #1019
Long Beach, CA 90803
Tel: +1 888 999 2084
usa@geovital.com
www.en.geovital.com

GEOVITAL Australië /  
Nieuw Zeeland
PO Box 7002, Upper
Ferntree Gully
VIC 3156, Australië
Tel: +61 (0)3 9020 1330
Tel: +64 (0)9 887 0515
help@geovital.com.au
www.en.geovital.com

GEOVITAL Oman
P.O.Box: 360, PC 118
Muscat, Sultanaat Oman
Tel: +968 2469 3375
Mob: +968 9777 4077
oman@geovital.com
www.en.geovital.com

Voor GEOVITAL Academie locaties in andere landen,
kijk op www.en.geovital.com


