
SPECIAAL VOOR MENSEN MET

5 SIMPELE STAPPEN OM
ALLERGISCHE REACTIES

IN BED TE VERMINDEREN

 H U I S S T O F M I J T A L L E R G I E
o ok wanneer j e denkt dat het geen z in heeft . .



Omdat huisstofmijten het heerlijk vinden in je matras
zijn ze moeilijk daar weg te slaan. Hun aura is waar je
vooral last van hebt. Zet dan ook elke dag je raam
open. Hierbij is een uurtje per dag voldoende en
daardoor verlaag je het vochtgehalte een maak je het
minder fijn voor deze beestjes

#1 - VENTILEER REGELMATIG

Het is heerlijjk om in een warm bedje te slapen. Dat
vinden deze beestjes ook! Als het lekker warm blijft in

bed gaan ze ook niet weg. Zorg ervoor dat als je je bed
opmaakt dat het deken bij het voeteneind blijft.

Hierdoor wordt het koud en dat vinden ze niet leuk,
waardoor ze sneller eruit zullen gaan.

 

Stop lakens, onderlakens, kussenslopen en
dekbedovertrekken. Doe dit om de 2
weken. Bij deze temperatuur gaan de
huisstofmijten dood. 

#3 - WASSEN OP 60°C
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#2 -  BED OPEN

De uitwerpselen van huisstofmijten is waar
je allergisch voor bent. Omdat hun
geurstoffen de ruimte in gaan moet je
regelmatig je slaapkamer luchten. Een
uurtje per dag je raam open is voldoende!



Spray regelmatig je matras in met een anti-
huisstofmijtspray wat niet schadelijk is voor mens, dier
en de vezels van je matras. Het werkt direct tegen de
beestjes en neutraliseert de allergeen houdende
uitwerpselen. Doe dit minimaal 1x per maand

#4 - SPRAY REGELMATIG

#5 -  REINIG JE MATRAS

KLIK HIER

Tegenwoordig gaat een matras makkelijk 10 tot 20 jaar
mee en hoe vaak maak je het in die periode bacterie-
en allergeen vrij? Stel je voor dat jij je auto, huis, tuin,

kleding of beddengoed 10 jaar lang niet zou
schoonmaken. Hoe zou het er dan uitzien? Of ruiken? 

 
Elke nacht heb je er intensief lichamelijk contact mee.

Vooral in de tijd waarin we leven is het raadzaam om
dit regelmatig 1 à 2x per jaar te laten reinigen.     
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Voor mensen die elke ochtend wakker worden met een verstopte neus of
hoestbuien, jeuk krijgen n bed, is het een no-brainer om deze tips uit

voeren. 
 

Wij geven mensen een gezonde en schone nachtrust door hun matrassen
antibacterieel en - allergeen te behandelen! Nieuwsgierig hoe? 

 
Neem dan gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze website!

https://matras-reinigers.nl/

