SOV GOTT I ULL!
– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

Sömnproblem, stelhet
eller värk i kroppen?
Ull i sängen kan bli din räddning.
När du sover gott kommer kropp
och själ till ro, och du vaknar
utvilad och full av energi. Ull är
ett oslagbart material som...
...ger jämn temperatur i sängen
...lindrar & förebygger kvalsterallergi
...är lättskött & hygieniskt

Oslagbara
priser
Högsta kva
litet
från Tysklan
d
Räntefri de
lbetalning

Jämför våra priser innan du betalar
onödigt mycket på buss-/charterresa.

Ullens unika fördelar
Sömnproblem, spänningar, stelhet och ryggont? Ull i
sängen kan bli din räddning. Ull är en naturprodukt
som värmt människor sedan urminnes tider. Det är
en välbeprövad råvara med goda egenskaper. Temperaturen i din säng är avgörande för hur din sömn blir.
Ull andas och låter din kropp hålla en behaglig temperatur. Ull isolerar också och stänger ute både kyla
och värme i ditt sovrum och du sover lika gott alla fyra
årstider. Resultatet av att du sover i rätt temperatur

blir oftast att värk lindras och muskler och leder känns
mjukare. Dessutom minimeras kvalstermängden då de
inte trivs och överlever utan fukt och värme.
Runt varje ullfiber finns även ett lukt- och smutsavvisande fett, lanolin. Lanolinet ligger som en skyddande
hinna på ullfibern, så att smuts inte tränger in i ullen.
Det enda du behöver göra är att regelbundet vädra din
ullbädd.

MERINO – En mjuk och behaglig kvalitet

MERINO

Merinofåret producerar ull med extremt fina fibrer, som samtidigt är väldigt tät och krusig.
Våra produkter kommer från gårdar med certifierad djurhållning på Nya Zeeland.

De röda
priserna anger
rabatterat pris
för pensionärer
& reumatiker.

Täcke
140x200 cm
Pris 2550 kr / 2110 kr

Kudde
50x60 cm
Pris 900 kr / 680 kr

Bäddmadrass
90x200 cm
Enkel 1590 kr / 1270 kr
Vändbar 2480 kr / 2040 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

Helt bäddset
Kudde, täcke och bäddmadrass.
Enkel madrass 5040 kr / 4060 kr
Vändbar madrass 5930 kr / 4830 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

Högsta kvalitet – oslagbara priser!
Vi har 20 års erfarenhet av försäljning av ullprodukter.
Vi importerar högsta kvalitet från fabriken i Tyskland
som i sin tur är noga med sina underleverantörer av
ull.
Jämför våra priser innan du betalar onödigt mycket på
buss-/charterresa. Vi bjuder inte på mat och bussresor
utan vill hellre erbjuda dig samma fina produkter och
samma höga kvalitet men till mycket lägre priser!
Varför betala mer än du behöver?

Alla
produkter går
att få i önskat
mått. Kontakta
oss gärna!

KASHMIR – En mycket mjuk och skön bädd

KASHMIR

Kashmirull kommer från kashmirgeten som lever i
Kashmir, angränsande till Himalayas bergsmassiv i
Indien. Kashmirullen är väldigt värmande eftersom
den är avsedd att hålla getterna varma i extremt kyliga
klimat. Dessutom har ullen gjort sig känd för att vara
silkeslen och ha en vacker lyster. Geten har två lager

ull. Det övre fungerar som skydd och måste separeras
från det undre finare lagret för att kunna användas i
textilproduktion av olika slag. Det undre lagret fungerar som isolering och är väldigt krusig. Varje get bidrar
med ungefär 150 gram ull per klippning.

Täcke
140x200 cm
Pris 3760 kr / 3210 kr

Kudde
50x60 cm
Pris 1230 kr / 1010 kr

Bäddmadrass
90x200 cm
Enkel 2480 kr / 2040 kr
Vändbar 3580 kr / 2920 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

Helt bäddset
Kudde, täcke och bäddmadrass.
Enkel madrass 7470 kr / 6260 kr
Vändbar madrass 8570 kr / 7140 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

ENKEL? VÄNDBAR?

MAGNETER

De enkla bäddmadrasserna har ull på ena
sidan och bomull på den andra. De vändbara bäddmadrasserna har ull på båda
sidorna. Båda varianterna går att få med
eller utan magnetband.

Magnetfält kan främja läkningsprocesser,
öka blodflödet och ha viss smärtstillande
effekt. Magneter klassas som alternativmedicin, och ska inte ersätta traditionell
läkarvård.

KAMEL – Ännu finare fibrer för en oslagbar mjuk bädd

KAMEL

Kamelull kommer från den tvåpuckliga kamelen som
lever i tufft klimat på västra Kinas högslätter och i
yttre delen av Mongoliet. Mot det råa klimatet och den
extrema kylan skyddar djuren sig genom det ytterst
fina bottenhåret i sin päls. I regel klipper man inte
kamelullen utan djuren släpper den ifrån sig på våren i

form av stora tussar. Dessa sorteras sedan efter finhet. Den förädlade kamelullen är mycket lätt, slitstark
och uppskattas för sin gyllene glans och för sin varma
känsla. En fullvuxen kamel producerar årligen cirka 5
kilo ull.

Täcke
140x200 cm
Pris 4090 kr / 3650 kr

Kudde
50x60 cm
Pris 1450 kr / 1230 kr

Bäddmadrass
90x200 cm
Enkel 2880 kr / 2480 kr
Vändbar 3800 kr / 3360 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

Helt bäddset
Kudde, täcke och bäddmadrass.
Enkel madrass 8420 kr / 7360 kr
Vändbar madrass 9340 kr / 8240 kr
Tillägg magnet 1100 kr / 900 kr

ÖVRIGA PRODUKTER

Rygg- och njurvärmare
Värmer och kan lindra värk i rygg,
axlar och knän. Tillverkad av merinoull. Med eller utan magneter.

Nackstöd
Ger skön avlastning för nacken.
Bra att ha med på resan. Tillverkad
av merinoull.

Pris 180 kr / 140 kr
Med magneter 240 kr / 200 kr

Pris 290 kr / 240 kr

Sittdyna
En mycket populär produkt.
Mönstrad framsida och vit baksida.
Tillverkad av merinoull. Med eller
utan magneter.
40x40 cm Pris 200 kr / 170 kr
Med magnetband 240 kr / 200 kr
40x80 cm Pris 430 kr / 370 kr
Med magnetband 480 kr / 410 kr
50x90 cm Pris 480 kr / 420 kr
Med magnetband 530 kr / 460 kr

Tofflor
Sköna tofflor av två lager merinoull.
Finns i storlekarna small, medium,
large och X-large.
Pris 480 kr / 420 kr

Is-gel
Omtyckt gel som
verkar behagligt
avkylande. Lindrar
vid lättare huvud-,
spännings- och
muskelvärk. 250 ml.

Västar
Värmande vändbara västar med ull
på båda sidor. Den mönstrade i merinoull och den andra i kamelull.
Finns i storlekarna small, medium,
large och X-large.
Merino Pris 1750 kr / 1420 kr
Kamel Pris 2630 kr / 2190 kr

Ullschampo
Specialschampo för
produkter av ren ull.
Bevarar ullens unika
egenskaper. 200 ml.
Pris 150 kr / 130 kr

Pris 190 kr / 170 kr

Honungssalva
En fet kräm som är
bra till torr hud och
småsår. Kan även
lindra eksem och
psoriasis. 250 ml.
Sovsäck
Skön sovsäck i patchmönster och
merinoull. 80x200 cm.
Pris 2740 kr / 2190 kr

Pris 200 kr / 180 kr

Örtolja
Drygt hundra eteriska oljor som värmer
och mjukar upp leder
och muskler. Oljan har
en avslappnande verkan och tränger lätt
in i huden. 100 ml.
Pris 170 kr / 150 kr

BS-MEDIFLEX – En tryckavlastande madrass
BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett naturligt material som känner av kroppens tryckbelastning
och formar sig perfekt efter kroppen, även om det är
kallt i sovrummet. Madrassen har två fasthetsgrader.
Den vita sidan sover man på om man väger upp till 70
kg och den gröna sidan om man väger mer.
Madrasskyddet är avtagbart med blixtlås. Det består
av bomull som är antikvalsterbehandlat och går att

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merinoull på ena sidan av madrasskyddet så rekommenderar
vi tvätt i 30 grader.
Madrassen levereras vakuumförpackad och är klar
att sova på 24 timmar efter uppackning.
Madrasserna går även att få i önskat mått. Kontakta
oss gärna!

Madrass med bomullsöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 7140 kr / 5490 kr

Madrass med ullöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 8240 kr / 6590 kr

Enkelt att beställa
För att göra en beställning fyll i beställningssedeln och
faxa eller skicka den. Du kan även ringa oss.
Vid beställning över 2000 kr bjuder vi på fraktkostnad och postförskottsavgift.
Dela upp betalningen. Räntefritt 6–24 månader. Kontakta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.

Faxa eller skicka in beställningen till:
Må Väl Produkter
Faxnummer: 0583-400 62
Ingelsby 346
694 99 Skyllberg
Tveka inte att ringa oss om du undrar över något!
Telefon 0583-400 61, vardagar kl. 8.00–18.00.
Erik & Susanne Ignell

Priser: Samtliga priser anges i svenska kronor och
inklusive moms. Eventuell frakt tillkommer.
Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.
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Retur: Skulle du ångra ett köp så har du full returrätt
inom 14 dagar. Varorna ska skickas tillbaka oanvända i
obruten förpackning. Du betalar själv returfrakten.
Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti.

www.mavalprodukter.se
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0583-400 61

