
 

Beckasin tyngdedyne til børn 2,6 kg. Hvid bambus – Fri for polyester + betræk af hvid 
bomuldssatin 

Tyngdedynen i temperaturregulerende bambus er konstrueret for på en naturlig måde at mindske stress, give 
afslapning og øget velbefindende. Den tunge dyne hjælper nervesystemet med at slappe af ved at stimulere 
følelsen af at holdes om eller blive krammet og gør, at du sover hurtigt og sover bedre.  

Anvendelse af tyngdedynen er effektiv ved motorisk og psykisk uro hos såvel børn som voksne og har 
videnskabelig dokumenteret effekt. Dynen kan med fordel anvendes i stedet for en almindelig dyne om natten 
eller ved hvile i dagstimerne for at berolige krop og sind. 
 
 
Fri fra polyester og mikroplast 

Tyngdedynens yderstof er af bambus og vattering er af 100% bomuld. Dette gør Beckasin unikt på markedet ved 
at kunne tilbyde en tyngdedyne, som er helt fri for polyester og mikroplast.  

Det tunge fyld består af allergivenlige, ikke-toksiske og lugtfrie krystalliserede sandkrystaller fra kvarts (ikke 
silikone eller polyethylen). Det giver et jævnt tryk, som gør, at dynen formes tæt ind til kroppen for et behageligt, 
omsluttende tryk - ligesom et varmt kram. Tyngdedynen giver en jævnt fordelt tyngde mod kroppen og frigiver en 
række hormoner, som virker angstdæmpende og beroligende. Blodtrykket sænkes og åndedraget bliver roligere, 
hvilket gør en markant forskel for søvnkvaliteten. 
 
 
Råd til opstart 
 
Det kan godt tage lidt tid for kroppen at vænne sig til tyngden, så hav tålmodighed. 
Det kan være en god idé til en start at anvende dynen i kortere stunder. F.eks. når dit barn hviler, får læst historie, 
ser TV eller blot har en rolig, hyggestund. 
 
Ved begrænset hjerte- og lungekapacitet, hæmofili, kredsløbsforstyrrelser eller anden alvorlig sygdom 
bør læge altid rådføres inden brug af tyngdedyne. Vi anbefaler desuden at konsultere sundhedsplejerske 
ved anvendelse af tyngdedyne til børn under 12 måneder. 
 
 
Vask og pleje 

Dyne og betræk vaskes seperat eller efter dynens anvisning. 
Tyngdedynen vaskes på 30 grader for at skåne produktet, men kan tåle max. 40 grader. 
Vaskes med lavest mulige centrifugeringshastighed (alternativt uden centrifugering). 
Dynen skal ligge flat, når den tørrer. Må ikke tørretumles. 
Dynebetrækket tåler normal vask på 60 grader. 
 
 
Trygt og sikkert med Oeko-Tex og CE-certificering 

Beckasin Tyngdedyner er mærket med Oeko-Tex®, hvilket betyder, at produkterne er blevet certificerede af det 
internationale kontrolorgan Oeko Tex Association. Mærkningen indebærer, at tekstilerne har gennemgået 
omhyggelige tests og er frie for tilsætningsstoffer, som kan være farlige for hud og helbred. Beckasin tyngdedyner 
er testede og godkendte som medicintekniske produkter og kan derfor også anvendes i sundhedsvæsnet, hvor 
der stilles højere krav til funktion og sikkerhed. Kvalitetssikrede gennem CE-certificering med klassificering 93/42/
EEC Medical devices (MDD), hvilket garanterer bedst mulige kvalitet. 



Et godt hjælpemiddel ved bl.a.: Søvnproblemer, uro dag og nat, demens, angst, anoreksi/bulimi, autisme, 
aspergers syndrom, ADHD, psykose, psykisk lidelse, erhvervet hjerneskade, neurologiske sygdomme, mm. 
 
 
Vidste du dette om Bambus? 
 
Bambusdynen er sval og skøn at anvende alle årstider, da det specielle materiale absorberer og fordamper op til 
fire gange mere fugt end normalt bomuldsmateriale. Materialet er desuden naturligt antibakterielt, hvilket bidrager 
til et både friskere og mere hygiejnisk soveklima. 

 
Utroligt blødt materiale: Bambus er meget blødere end bomuld og giver en vidunderlig silkefølelse mod huden. 
Bambusfibre i tekstiler giver et ekstra blødt og følsomt materiale, meget lig silke. Desuden er det hypoallergent, 
hvilket passer ekstra godt til følsom hud. 
Miljøvenligt og kemikaliefrit: Bambus vokser hurtigt uden brug af pesticider eller kunstgødning. Bambus er 
100% biologisk nedbrydeligt og vedvarende. Bambus er en græsplante, og præcist ligesom græs er bambus 
hurtigt voksende og kommer igen uden genplantning. Vores produkter er ”pandavenlige” og kommer fra 
bambussorter, som pandaen ikke spiser.  
Bambus regulerer temperaturen: En af bambusfibrenes mange positive egenskaber er, at den fungerer naturligt 
temperaturregulerende og lader huden ånde. Den holder dig varm om vinteren og behagelig sval om sommeren. 
Passer også personer med nedsat blodcirkulation.  
Naturligt frisk og antibakterielt: Bambus er naturligt antibakterielt, modvirker tilvækst af mikroorganismer, og 
holder dårligt lugt borte. 
 


