Silkeblød
nattesøvn
Af Jane Kjølbye
Selv søvneksperten Mikael Rasmussen,
forfatter til bogen ”Sov godt hele natten”,
hviler sit legeme i Butterfly Silkedyne,
hovedpude og silkesengetøj. ”… et fantastisk materiale, som danner en perfekt ramme omkring søvnen,” siger han
om den eksklusive silkekvalitet, der er
fundamentet i Silkedyne Imports store
udvalg i silkedyner, hovedpuder, lagner,
sengesæt og selvfølgelig også rullemadrasser.
100 % økologisk silke
Alle Silkedyne Imports produkter fremstilles af den bedste kvalitet langfibret
morbærsilke fra Kina. Silkesommerfuglelarver lever af morbærtræernes blade og
spinder sig ind i kokoner af lange fibre
(silketråde), der igen frigøres manuelt.
Der indgår fibre fra 4.000 dobbelte kokoner til 1 kg silkefyld!
Silken er 100% økologisk, og selve produktionen er naturligvis kemikaliefri,
oplyser Silkedyne Imports direktør, Leif
Aarsleff Larsen, der siden 2006 har specialiseret sig i arbejdet med import af
håndlavede Butterfly Silkedyner, hovedpuder, rullemadrasser og sengetøj samt
lagner.
Silkeavl og fremstilling af natursilkeprodukter startede allerede for mere
end 5000 år siden i Kina, fortsætter
Leif Aarsleff Larsen, der anser Kinas
silkeavl for et af de fornemste bidrag til
verdenskulturen.
Og ikke blot er silken 100 % økologisk,
men silke er også et antibakterielt stof og
er dermed særdeles velegnet til mennesker, der lider af astma og allergi.
Luksus, velvære og den bedste
nattesøvn
Leif Aarsleff Larsen påpeger 3 særlige
fordele ved de fine silkeprodukter. Dels
skaber silke en vidunderlig følelse af luksus og velvære, når kroppen smyger sig
ind i det bløde og delikate materiale, der
ikke knitrer eller støver. Dels er der en

fantastisk ventilation og dermed et tørt
og behageligt sovemiljø, når man sover
med silkedyne og på hovedpude samt
silkerullemadras betrukket med betræk
igen af silke. Endelig er silkedynen temperaturregulerende, dvs. sval om sommeren og lun om vinteren.
Silkens positive egenskaber har givet
mange brugere en væsentlig bedre nattesøvn og har gennem de senere år gjort
silkedyner og sengelinned af silke mere
og mere udbredt.
Nattelivets gode søvn
Allergikere får deres nattesøvn tilbage
med silkedyner og silkepudevår, fordi silkematerialerne er antibakterielle og ånder meget bedre end de klassiske sengetøjsprodukter, og man sveder ikke i en
silkedyne.
Fyldet i en silkedyne absorberer og
transporterer fugten væk – helt op til
33 % af sin egenvægt, og skaber et tørt
sovemiljø, så den sovende aldrig føler sig klam og fugtig i nattens løb.
Husstøvmider og skimmelsvampe
kan ikke trives i det tørre miljø,
der giver et godt soveklima for
alle mennesker – og i særdeleshed for mennesker med
lejlighedsvis eller konstante
gener pga. astma eller allergier.
Både til sommer og
vinter
Silkefyld har en
meget fin isolerende evne, og
silkedyner er
temperatur-

”Silkedynen er den perfekte
rejsedyne - vi har altid vores
med på hoteller etc. - den kan
nemt være i kufferten.”

regulerende, så den sovende føler sig sval
og veltilpas i en silkedyne om sommeren
og lun og behagelig varm om vinteren.
Man kan beslutte sig for en all round
helårsdyne, men også vælge at investere
i den ekstraordinært gode nattesøvn med
en let/lettere sommerdyne samt en varm/
varmere vinterdyne.
Tag udgangspunkt i egen varmeproduktion, temperaturen i soveværelset, vægt
og størrelse, når du skal vælge den silkedyne, der passer præcist til dig. Og husk,
du kan altid få råd og vejledning hos Silkedyne Import!
Og igen lider man af hedeture, overgangsalder, dårligt blodomløb osv., så
fremmer silkedyneprodukterne igen den
gode nattesøvn, fordi de skaber ventilation, er temperaturregulerende og ikke
holder på fugten.
Der er heller ingen kolde områder, og
dermed er silkedynen også meget velgørende for mennesker, der lider af gigt,
led- eller muskelsmerter.

Derfor skal du vælge en Butterfly
Silkedyne:
4 Temperaturregulerende – sval om
sommeren og lun om vinteren man
sveder aldrig i en silkedyne.
4 Silkedynen ånder bedre en andre
dyner
4 Virker beroligende
4 Holder huden sund
4 Absorberer og borttransporterer fugt
og sikrer et tørt sovemiljø hvor 		
husstøvmider og skimmelsvampe
ikke trives
4 Velgørende for mennesker med gigt,
led- eller muskelsmerter
4 Antibakteriel og derfor særlig velegnet til folk med astma eller allergi
4 Silke støver og støjer ikke som bomuld
gør.
4 Velegnet til folk der har problemer
med luftvejene

- Førende specialist i import af
silkeprodukter (dyner, puder,
sengetøj, lagner og rullemadrasser)
- 100 % økologiske produkter
(langfibret morbærsilke)
-  Oeko-Tex certificerede produkter
- Håndlavede
-  Mange års holdbarhed
- Klumper ikke
- Kraftig kvalitet
- Stor slidstyrke
Se mere på:
www.silkedyne-import.dk
Tlf. 29 25 92 70
silkedyneimport@mail.dk

