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Produzido a partir da seiva da seringueira, o travesseiro Natural Látex é o de maior 
aceitação no mundo, pois adapta-se com perfeição a todas as pessoas. Sua estrutura 
permite maior durabilidade e conforto, além do toque mais macio, aveludado e 
fresco. 

Eles permitem total sustentação da cabeça garantindo um sono tranquilo e 
confortável a noite toda. Não é preciso afofar o travesseiro após o uso, porque sua 
matéria prima e sua estrutura celular única permitem retornar à sua forma original 
mesmo depois de uso intensivo e contínuo.

Composto por milhões de células abertas, o travesseiro Natural Látex é moldado 
com centenas de furos que formam canais internos de circulação de ar que facilitam 
a respiração e ventilação, fazendo com que ele fique a todo o tempo numa 
temperatura levemente inferior à do corpo, além de permitir evaporação rápida de 
umidade e transpiração, prevenindo odores e contaminações. Além de serem 
antiácaros, fungos e bactérias, são esterilizados um a um na produção, garantindo 
total higienização.

Por serem laváveis, higiênicos, frescos e extremamente confortáveis são indicados 
para todas as estações e climas.
* Todos os travesseiros de látex natural são laváveis, exceto o Natural Látex Flocos.* Todos os travesseiros de látex natural são laváveis, exceto o Natural Látex Flocos.
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CONHEÇA OS DEMAIS PRODUTOS DA LINHA NATURAL LÁTEX:
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FLOCOS DE LÁTEX
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