CURA of Sweden erbjuder en nöjd-kund-garanti i 30 nätter för att du ska få prova det vi redan vet – att 9 av 10 sover bättre med
CURA tyngdtäcke.
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Prova ett CURA-täcke i 30 nätter
CURA of Sweden erbjuder nu alla nya kunder en nöjd-kund-garanti. Du provar
ditt CURA-täcke hemma och skulle du mot förmodan känna att täcket inte ger
dig en bättre sömn efter 30 nätter kan du antingen byta till ett annat täcke
eller få pengarna tillbaka.– På CURA strävar vi efter att hjälpa folk till en mer
hälsosam sömn, säger Filip Andersson, produktutvecklingschef på CURA of
Sweden. Sedan starten 2017 har över en halv miljon människor känt
skillnaden med våra tyngdtäcken – bättre sömn och en mer aktiv vardag. Med
nöjd-kund-garantin vill vi ge fler möjligheten till en hälsosammare sömn.

Ger dig tid att prova täcketEnligt CURA:s undersökningar upplever 90 procent
av användarna att de snabbare somnar in, får en bättre sömn och vaknar
piggare nästa dag. Därför vill CURA med nöjd-kund-garantin ge fler chansen
att prova tyngdtäcket hemma under en längre tid.– Det bästa sättet är att
gradvis vänja sig med tyngdtäcket. Du kan börja med att testa det i soffan
några kvällar först eller bara använda det över benen, säger Filip Andersson,
produktutvecklingschef på CURA of Sweden.
Att välja rätt viktNär du ska välja ditt CURA-täcke finns det två faktorer;
modell och vikt. För det senare är huvudregeln enkel; täcket bör väga mellan
10-15% av din egen kroppsvikt. Ålder, grad av sömnproblem och
ångestproblem påverkar också och därför kan valet av vikt vara ganska
individuellt. Det räcker inte alltid med att testa det några minuter i en butik.
– Vi försöker ge så bra rekommendationer som möjligt. Om du är äldre bör du
ha en något lägre andel kroppsvikt. Om du är yngre borde du ha lite högre,
säger Filip. Om du har stora sömnproblem, eller kämpar med stor rastlöshet
eller ångest, kan det vara en bra idé att öka din vikt ännu mer. Helst upp till
en vikt som motsvarar 15-20 procent av din egen kroppsvikt. Om
sömnproblemen är mindre kan ett lite lättare täcke vara en bra idé att
använda.
Välj modell på täcketPå CURA kan du välja mellan fyra olika typer av täcken;
Weighted Pearl Classic, Weighted Pearl Cotton, Weighted Pearl Down och
Weighted Pearl Double down. Valen du gör beror på dina behov och
önskningar.
CURA Weighted Pearl Classic är Nordens mest sålda tyngdtäcke i sju lager för
bästa möjliga komfort. Yttertyg av i 100% bomull, vaddering i polyester.
Tyngden av glaspärlor. Weighted Pearl Classic är CURAs svalaste tyngdtäcke.
CURA Weighted Pearl Cotton är ett exklusivt tyngdtäcke i 100% naturliga
material. Yttertyg i ekologisk bomull och vaddering i bomull. Tyngd av
glaspärlor. Weighted Pearl Cotton Eco är täcket som gör skillnad för såväl din
sömn som för naturen.
CURA Weighted Pearl Down är ett unikt tyngdtäcke i sju lager, varav två lager
i dun. Yttertyg och innerlager i bomull. 80% ankdum och 20% fjäder om totalt
600 gram. Tyngd av glaskulor. Ett svalare tyngdtäcke som ändå ger önskad
fluffighet.
CURA Weighted Pearl Double down är ett riktigt premium tyngdtäcke i hela
åtta lager. Yttertyg och innerlager i bomull. 80% ankdum och 20% fjäder om
totalt 900 gram. Tyngd av glaskulor. Ett varmt tyngdtäcke i absoluta lyxklass.
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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