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Sistemul de dormit Wellness Technology 
cu turmalină şi magneţi de la FREEWAYS 
conține:

Set lenjerie pat cu turmalină
l  Cearşaf (dimensiuni 245x270 cm)
l  Faţă pernă x 2 (dimensiuni 48x74 cm)
l  Cearşaf pilotă (dimensiuni 200x230 cm)

Salteluţă (topper) cu turmalină şi magneţi
l  100 magneți
l  Umplutură: 150g bumbac cu ioni negativi și 

400g bumbac
l  Dimensiuni: 180x200 cm
l  Greutate: 3,5 kg

Pilotă cu turmalină, lână şi magneţi
l  100 magneti
l  Umplutură: lână cu ioni negativi
l  Dimensiuni: 200x230 cm
l  Greutate: 3,5Kg

Perne cu turmalină şi magneţi
l  42 magneti
l  Umplutură cu bumbac cu FAR Infrared
l  Dimensiuni: 46x70cx10m
l  Greutate: 1,3 kg 

Descriere 
Dedicând aproape o treime din viaţa noastră somnului şi relaxării, aspectul patului, confortul 
saltelelor şi al lenjeriei folosite precum şi materialele din care acestea sunt confecţionate devine o 
prioritate esenţială pentru sănătatea noastră şi starea noastră de bine. Astfel, nu numai confortul 
ar trebui să fie criteriul alegerii acestor accesorii, dar și beneficiile pe care le poate oferi un 
material de excepţie. Sistemul de dormit oferit de Freeways conferă un sumum de beneficii prin 
inedita asociere în material a cristalelor de turmalină, a magneţilor, a bumbacului şi lânii.
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Despre turmalină
Turmalina (sau turmalinul) este un cristal semipreţios. Denumirea 
sa provine de la turamali, cuvânt sinhalez (limba vorbită în Sri 
Lanka), care înseamnă „piatră care atrage cenuşa”, (referindu-se 
la faptul că prin încălzire capătă proprietatea de a atrage obiectele 
ușoare cum ar fi cenușa. Este denumită şi lapis electricus (piatra 
electrică), de către naturalistul Carl von Linne în secolul XVII, pe 
baza capacităţii turmalinei de a se încărca prin încălzire cu sarcini 
electrice. Turmalina mai este denumită magnet cristalin căci 
dintre toate mineralele naturale de pe pământ numai acest cristal 
poartă în sine sarcină electrică încărcată permanent.

Proprietăţile principale 
ale cristalelor de turmalină
Piezoelectricitate, capacitatea de polarizarea electrică a cristalului 
ca urmare a unei acțiuni mecanice (presiune sau torsiune) 
aplicată asupra sa. Piroelectricitate, manifestată prin apariția 
spontană a unei polarizări electrice în urma încălzirii sau răcirii 
cristalului. Turmalina este primul material la care s-au 
observat aceste două proprietăți, dar toate materialele 
piroelectrice sunt în același timp și piezoelectrice.

Principiul de funcționare
Constă în absorbția razelor luminoase care cad 
pe suprafaţa materialului în interiorul acestuia, 
ceea ce conduce la o mică variație a temperaturii. 
Ca urmare a efectului piroelectric, pe suprafețele 
materialului sensibil se acumulează sarcini electrice.

Mecanismele prin care 
acționează benefic turmalina

1.  Creează un câmp magnetic slab;
2.  Emană raze infraroşii cu lungime de unda mare (FRAI);
3.  Emite ioni încărcaţi negativ;
4.  Acționeaza asupra punctelor biologic active.
5. Generează efect termic.
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Efectele turmalinei datorate 
razelor infraroşii (FRAI)
Lumina infraroşie reprezintă un tip de iradiere electromagnetică 
sub lumina vizibilă. Iradierea infraroşie este un factor al 
mediului ambiant condiţionat de efectul termic. Iradierea 
infraroşie pătrunde în ţesuturi la adâncime de 3-7 cm.  
Creşterea temperaturii în rezultatul absorbţiei razelor infraroşii 
de către ţesuturi duce la reacţii cu caracter:
l local (hiperemia, mărirea permeabilităţii vaselor)
l general (intensificarea metabolismului, termoreglarea etc.).

La pătrunderea razelor infraroşii în organismul uman, în primul 
rând „răspund” molecule de apă care reanimează celulele şi 
stimulează circulaţia sangvină, ceea ce are efect benefic asupra 
metabolismului, deoarece are loc îmbogăţirea organismului cu 
oxigen. Este un asistent foarte bun pentru menţinerea sănătăţii 
şi bunei dispoziţii şi reduce oboseala.

Medicina japoneză, de exemplu, a atins rezultate foarte bune în 
următoarele direcţii:
l se micşorează durerile în cazul arsurilor;
l  se reduce perioada de recuperare şi se intensifică 

regenerarea tisulară;
l  cicatricele cheloide devin mai moi şi, în unele cazuri, 

chiar dispar;
l reglează tensiunea arterială;
l  nimicirea unor tipuri de viruşi de hepatită şi acţiune 

antimicrobiană;
l  neutralizarea acţiunii dăunătoare a câmpurilor 

electromagnetice;
l tratamentul distrofiei;
l tratamentul hemoroizilor;
l creşterea producerii insulinei la bolnavii de diabet;
l neutralizarea iradierii radioactive;
l ciroza ficatului;
l  contribuie la menţinerea echilibrului de apă (elimină 

edemele, dar nu permite pierderea lichidului).
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 Efectele turmalinei 
datorate emiterii 
de ioni încărcaţi negativ
l   măreşte metabolismul celular, se îmbunătăţeşte schimbul 

de substanţe;
l îmbunătăţeşte circulaţia sangvină locală;
l restabileşte funcţia sistemului limfatic;
l reglează sistemul endocrin;
l îmbunătăţeşte alimentarea organelor şi ţesuturilor;
l  contribuie la menţinerea echilibrului sistemului nervos 

vegetativ (sistemul de excitare şi înhibare a psihicului); 
efect calmant pentru sistemul nervos;

l asigură energia vitală pentru organism;
l acţiune antialergică;
l  reglarea tensiunii arteriale, îmbunătăţirea funcţiilor 

miocardului;
l îmbunătăţirea funcţiilor mucoaselor şi căilor respiratorii;
l descompunerea radicalilor liberi;
l ajută la eliminarea toxinelor, sărurilor;
l neutralizează mirosul neplăcut al corpului. 

În sinteză, turmalina stimulează circulaţia sanguină şi calitatea 
sângelui, ceea ce permite acestuia să pătrundă în cele mai 
subţiri capilare, alimentând organismul cu energie vitală. 
Ajută la alimentarea organismului cu oxigen, îmbunătăţeşte 
dispoziţia, starea psihică şi sporeşte capacitatea de muncă.
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Efectele turmalinei datorate 
generării câmpului magnetic slab
l  activează celulele în acea parte a corpului care este expusă 

acţiunii;
l reduce durerile şi inflamaţiile;
l  amplificarea procesului de vindecare în cazul întinderii 

ligamentelor, arsurilor, rănilor, fracturilor;
l dilată vasele sangvine;
l  influenţează pozitiv asupra funcţiilor inimii – creşte 

circulaţia sangvină în vasele coronare ale inimii şi capacitatea 
de funcţionare a miocardului;

l  măreşte circulaţia sangvină în capilare. Îmbunătăţirea 
permiabilităţii vaselor sangvine şi a pielii. În rezultat, 
are loc creşterea procesului de resorbţie a edemelor şi 
medicamentelor administrate;

l ameliorează somnul şi scade solicitarea emoţională;
l  sporeşte procesele metabolice în timpul regenerării osoase 

(în cazul fracturilor procesul de regenerare a ţesutului osos 
este mai intens şi decurge mai rapid);

l  creşte cantitatea de proteină generală, globulinele şi 
concentraţia lor în ţesuturi;

l schimbarea structurii proteinelor;
l  micşorează conţinutul de acid lactic în sânge, 

ficat şi muşchi. (Excesul acidului lactic duce la 
încordare şi apariţia durerilor în muşchi);

l  redistribuie microelemtele în organism (K, Na, 
Fe, Mg, Cu etc.);

l sporeşte procesele de vindecare în ansamblu;
l elimină stările de oboseală şi moleşeală;
l  contribuie la îmbunătăţirea reglării termice şi 

creşte imunitatea.
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Magnetoterapia
Magnetoterapia se bazează pe înțelegerea relației dintre 
magnetism - în sens tradițional - și câmpurile electromagnetice 
ale corpului uman, combinată cu interacțiunile electromagnetice 
prezente în mediul inconjurator. Terapia presupune aplicarea pe 
diverse zone ale corpului a magneților de anumită putere, care 
afectează fluxurile ionice și electromagnetice umane, facilitând, 
astfel, vindecarea sau ameliorarea stării fizice. 

Terapia cu magneți funcționează prin două mecanisme:
l  oprește eliberarea neuromediatorilor (a substanțelor ce 

transmit impulsul nervos), controlând astfel durerea;
l stimulează partea parasimpatică a sistemului nervos vegetativ.

Cel mai puternic câmp magnetic este creat de creier în timp ce 
dormim, iar dormitul cu capul îndreptat către nord facilitează 
trecerea câmpului magnetic al Pământului prin corpul nostru.

 
Efectele magnetoterapiei
Acţiunea magnetului este vizibilă după aproximativ două ore 
de la momentul aplicării pe zona cu probleme. Câmpul 
magnetic generat de acesta are efect stimulator 
asupra celulelor, realizând schimbul de oxigen 
şi absorbţia elementelor nutritive în organism. 
În Japonia braţările din metale nobile cu doi 
magneţi mici sunt recomandate pentru ameliorarea 
nevralgiilor şi a astmului bronsic. Este recunoscut 
efectul curativ al magnetilor în cazuri de reumatism, în 
cazuri de înţepenire a gâtului şi a spatelui. În Olanda, 
pacienţii suferind de boala Parkinson au înregistrat 
îmbunătăţiri semnificative ale stării de sănătate.
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Indicaţiile magnetoterapiei
Terapia cu magneţi este recomandată pentru tratarea a ceea 
ce unii specialişti numesc “sindromul absenţei câmpului 
magnetic”, ce se manifestă prin dureri de cap şi de spate, 
anchilozarea muşchilor, insomnii, probleme digestive şi 
de circulaţie, oboseală generalizată.
l angina pectorală, aritmie, ischemie miocardică;
l flebite, hemoroizi, ulcere varicoase; 
l  colite ulceroase, colon iritat, colon spastic, gastrită, 

constipaţie cronică;
l amenoree, dismenoree, sindrom premenstrual;
l herpes genital; 
l cefaleea, zona Zoster;
l nevrită, paralizia nervului facial;
l glaucomul, conjunctivită şi cataractă;
l  coxartroza, gonartroza, contuziile, întinderile 

musculare, hematoamele, hernia de disc, 
osteomielita, osteoporoza, calcifieri. 

Contraindicaţiile 
magnetoterapiei
l perioada de sarcină în evoluţie a femeii;
l  prezenţa peacemaker-ului, proteza auditivă sau orice 

proteză metalică.

Cele 8 ore de somn/relaxare zilnice, devin astfel 
nu numai o încântare a simţurilor prin contactul 
cu moliciunea materialelor, dar şi un timp în care 
aceste materiale conlucrează pentru menţinerea 
sănătăţii sau ameliorarea unor afecţiuni existente.


