


WIJ ZIJN HANA © EN WIJ HELPEN
DUIZENDEN NEDERLANDERS AAN EEN

BETERE NACHTRUST.
 

Wij geloven dat de wereld
verbeteren begint bij een goede
nachtrust. Sinds 2019 verkopen wij
dé beste slaaphulpmiddelen van
Nederland. Inmiddels hebben wij al
15.000 mensen geholpen aan een
betere nachtrust dankzij onze
gecertificeerde verzwaringsdekens. 

Onze producten helpen bij stress,
angst & slaaptekort. 

Het beste zwaartekracht dekbed van Europa.
 

Onze verzwaringsdekens helpen bij stress, angst & slaaptekort. Onze
klanten ervaren een geborgen en veilig gevoel tijdens het gebruik van
onze producten.
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https://www.hanacompany.nl/collections/onze-producten


HOE WERKT DE HANA
VERZWARINGSDEKEN?

De Hana © verzwaringsdeken
maakt gebruik van de
therapeutische methode 'deep
touch pressure’. Een therapeutische
methode die al jaren in de zorg
gebruikt wordt. Door het gewicht
van onze verzwaringsdekens maakt
het lichaam meer serotonine en
melatonine aan en wordt het
cortisol niveau in het lichaam
verlaagd. Dat betekent minder
stress, een betere stemming en een
betere nachtrust.  

slaaptekort
angst
stress
autisme
adhd
PTSS
Alzheimer
Restless legs syndrome

De Hana verzwaringsdekens wegen
7 tot 12% van je lichaamsgewicht
(KG). Verzwaringsdekens helpen bij
mensen met klachten zoals:
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DE VOORDELEN VAN HANA.

Het Hana © zwaartekracht
dekbed - 3.0 wordt exclusief
geproduceerd in Europa. Dankzij
de productie in Europa is het
dekbed duurzaam & in
tegenstelling tot andere
verzwaringsdekens is het Hana ©
zwaartekracht dekbed 3.0 CE
gecertificeerd. 

140x200 cm
Witte verzwaringsdeken 
Grijze 4 seizoenen hoes
Vulling: hypo-allergene glazen
microparels
Materialen: biologisch katoen,
polyester
12 speciale lusjes om de hoes
vast te maken
Geproduceerd in Europa
CE gecertificeerd
Goedgekeurd als medisch
hulpmiddel

 

3



WAS INSTRUCTIE.

Verzwaringsdeken:

In tegenstelling tot andere
verzwaringsdekens kan de witte
verzwaringsdeken gewassen worden
in de wasmachine op 30 graden. 

Belangrijk hierbij is het dat je goed
controleert of jouw wasmachine het
gewicht van 6, 8 of 10 kg aankan. Het
zwaartekracht dekbed kan niet in de
droger.
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4 seizoenen hoes

De 4 seizoenen hoes kan
gewassen worden op 30 graden.
De hoes kan niet in de droger. 



HOES VERWIJDEREN.
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Maak de rits los en doe de hoes binnenste buiten. De hoezen van
Hana © bestaan uit 12 lusjes die eerst losgeknoopt moeten worden.
Zie de afbeelding hieronder voor een gedetailleerde visuele uitleg.
Volg deze handleiding zodat je de hoes makkelijk van de binnenste
verzwaringsdeken af kan halen:



HOE GEBRUIK JE DE
VERZWARINGSDEKEN?

Dag 1 t/m 3: 15 minuten per dag op de bank gebruiken
Dag 4 t/m 10: 1 uur per dag op de bank gebruiken
Dag 10+: De hele nacht gebruiken tijdens het slapen

 
De meeste klanten ervaren direct de voordelen van het zwaartekracht
dekbed, maar uit ervaring weten we dat je lichaam moet wennen aan
het gewicht. 

De meeste mensen zijn na ongeveer twee weken helemaal gewend
aan het gewicht van het dekbed. Het is belangrijk om te weten dat je
zeker de eerste 2 weken wat slechter slaapt. Dit is volkomen logisch
en hoort bij het proces.

Wij raden het volgende aan:
Voor optimaal resultaat is het belangrijk om de eerste dagen nog niet
te slapen met het zwaartekracht dekbed. Wij raden aan om het
zwaartekracht dekbed eerst ‘s avonds voor het slapen gaan op de
bank te gebruiken: 

Hoe beter je went aan het gewicht voordat je gaat slapen met het
zwaartekracht dekbed, hoe sneller je lichaam gewend raakt aan het
gewicht. Hierdoor zal je merken dat je na verloop van tijd beter slaapt.
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