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CURA:s tyngdtäcken bäst i alla tester
Ett tyngdtäcke hjälper dig att sova djupare, minska din stress och återhämta
dig bättre under natten. Det frisätter må bra-hormoner och gör dig till en
lugnare och mer harmonisk människa. Det är helt enkelt en produkt som
uppskattas av alla som provat den.
En rad olika företag har genomfört tester av tyngdtäcken och de är överens –
CURA:s tyngdtäcken är de bästa på marknaden. Nedan är några exempel på
alla de tester där CURA-täcket har utsätts till vinnare.

Konsumentrådet
Testvinnare hos Konsumentrådet: ”Tyngdtäcket Pearl Classic från CURA of
Sweden är ett mjukt och följsamt täcke som är riktigt behagligt att sova med.
Därför är det inte konstigt att detta är det täcke som är bäst i test i vår stora
undersökning. Såväl vår testpanel som andra användare ger tyngdtäcket
CURA Pearl Classic högsta betyg.”

Pricerunner
Testvinnare hos Pricerunner: ”Vi har testat tyngdtäcken och utser CURA Pearl
Classic till bäst i test. Det är ett bekvämt tyngdtäcke som finns i många vikter
och är mjukt att bädda med i sängen. CURA of Swedens populära Pearl
tyngdtäcke kommer i en praktisk förvaringsväska med bra bärhandtag. Detta
täcke är dels det prisvärt och, dels är det en mycket behaglig upplevelse att
använda. Pearl Classic känns både mjukt och följsamt under natten. Trots de
insydda kiselpärlorna, som ger täckets dess tyngd, så känns det varken
knöligt eller obekvämt. Tyngden är väl fördelad över täcket, som utgörs av
120 rutor.”

Sov gott nu
Testvinnare hos Sovgottnu.se: ”CURA:s tyngdtäcke passar alla människor och
inte bara dem som lider av dålig sömn. CURA:s tyngdtäcke har snabbt blivit
en enormt uppskattat hjälp för människor som har svårt att sova och lider av
sömnproblem med konstanta uppvaknanden eller känner av oro. Många av
CURA:s kunder uppskattar att tyngdtäcket ger en omslutande
trygghetskänsla.”

Bäst-i-test
Testvinnare hos Bäst-i-test: ”CURA:s tyngdtäcke har en fyllning av micropärlor
i kisel. Dessa micropärlor formar sig efter kroppen och ger en känsla av mjuk
omfamning vilket leder till frigörning av det lugnande "må bra hormonet"
oxytocin. Detta minskar stress, ångest och aggression. Micropärlorna släpper
ut mer värme än vanliga fyllningar vilket bidrar till en svalkande effekt. Även

om tyngdtäcket som produkt inte är en nyhet så har CURA of Sweden
revolutionerat marknaden genom att producera täcken av hög kvalitet
samtidigt som de har en rimlig prissättning.”

Bygga hemma
Testvinnare hos Bygga hemma: ”Cura Pearl är testvinnaren i vår stora test av
tyngdtäcken. Detta populära tyngdtäcket från CURA of Sweden har CEmärkning och certifikat från Sedex. Täcket finns i vikterna 3, 5, 7, 9, 11 och
13 kg och går att tvätta i 60°C.”

Fitness Frank
Testvinnare hos Fitness Frank: ”CURA Pearl Classic tyngdtäcke får betyget 9,7
av 10. Det är ett svalt och skönt tyngdtäcke som bidrar till djupare sömn.
Kiselpärlor som vikt, sluter sig nära kroppen och tål 60 graders maskintvätt.”

Tyngdtäcketest
Testvinnare hos Tyngdtäcketestet.se: ”Vinnaren i vårt stora tyngdtäcketest
blev CURA Pearl Classic. Detta täcke beskrivs som både följsamt och bekvämt.
Vilket vi helt instämmer med! Vikttäcket är populär över hela Norden, och är i
skrivande stund även det mest sålda.”

Hemtips
Testvinnare hos Hemtips.se: ”Cura Pearl är är ett kvalitetstestat tyngdtäcke,
som med sina insydda glaspärlor skapar ett jämnt och behagligt tryck över
kroppen. Täcket består av 6 lager tyg, varav det mellersta lagret innehåller
glaspärlor som är insydda så att de inte glider runt. Täcket är svalt med ett
ytterlager av bomull, följt av lager med polyester, ett hållbart tyg som man
vanligtvis hittar i träningskläder tack vare dess fuktavvisande egenskaper.
Täcket gör sig väl under alla årstider, och man kan komplettera med

ytterligare lager av täcke vid behov. Registrerat som medicintekniska
hjälpmedel hos svenska Läkemedelsverket.”

Test.se
Testvinnare hos Test.se: ”Vi har valt att utse CURA of Swedens Pearl
tyngdtäcke till bäst i test. Det är norra Europas mest populära tyngdtäcke, och
det finns goda anledningar till detta.
Pearl tyngdtäcke får sin vikt utav små glaspärlor som är insydda i 120 rutor.
Som ett quiltat täcke där fyllningen består av något som känns som små
runda korn. De små pärlorna gör täcket båda följsamt och mjukt. Eftersom
täcket är helt fyllt av dessa små korn upplevs täcket av många som varmt,
men utan den kvävande känslan som varma täcken ibland kan ge.
Täckena har små öglor fastsydda i hörnen och i mitten på varje sida, de finns
där för att man ska kunna fästa täcket i de specialdesignade påslakanen som
är gjorde för Curas tyngdtäcken. Dessutom går det att tvätta täcket i maskin,
förutsatt att det inte väger för mycket. De flesta tvättmaskiner i hemmet är
gjorda för att ta tvättar mellan sju och nio kilo.
En av många anledningar till att Curas täcken blivit väldigt populära är det
relativt låga priset, dessutom levereras täcket kommer med en praktisk väska
som man kan bära och förvara täcket i.”

Garden Home
Testvinnare hos Garden Home: ”CURA täckets tyngd ger en massageliknande
känsla vilket bidrar till att förbättra din sömnkvalitet. Du får en rofylld känsla
i kroppen vilket gör att du sover bättre. Tester har visat att CURA:s
tyngdtäcken visat flera positiva effekter vid regelbunden användning såsom
förbättrad sömn och färre uppvaknanden under natten men också minskad
muskelvärk och snarkning.”

Apotek på nätet

Testvinnare hos Hittaonlineapotek.se: "Inte bara i Sverige, utan i hela Norden
är detta det mest sålda tyngdtäcket. Detta tillsammans med en mängd andra
faktorer gör Cura till vår vinnare i tyngdtäcke bäst i test 2020 samt
2021. CURA Pearl Classic skapar en behaglig tyngd tack vare dess unika
glaspärlor och materialet som är en blandning av bomull och polyester, vilket
bidrar till att täcket lätt gör sig av med fukt. CURA Pearl Classic används även
av många som en filt innan läggdags. Rekommenderas starkt och bästa
tyngdtäcket för pengarna!

Tyngdtäcken från CURA of Sweden - för ökad sömnkvalitet och mer daglig
energi!
®

CURA of Sweden är ett svenskt företag inom sömn och hälsa, med säte i
Sundsvall. Vi har mångårig erfarenhet inom hälsobranschen. Vårt mål är att
erbjuda alla som vill förbättra sin sömn tyngdtäcken till ett konsumentvänligt
pris, oavsett underliggande problem. CURA-täcket säljs hos 20-talet
butikskedjor, vilket totalt ger fler än 2000 fysiska butiker samt genom
onlinehandel.
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