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The essence

The key to a lovely full night's undisturbed sleep is a stable sleeping position. Pritcher oﬀers a unique
solution to assure you of exactly this. The 'secret'? A thick woolen layer between the exterior and the
ﬁlling. The woollen layer prevents sagging, ensuring that your head is always supported at the correct
level. It ensures the pillow always holds its shape, while remaining so .

De essentie

De voorwaarde om heerlijk aan één stuk door te slapen is een stabiele slaaphoogte. Pritcher biedt een
unieke oplossing hiervoor. Het ‘geheim’? Een dikke wollen laag tussen de buitenzijde en de vulling.
Deze wollen laag voorkomt inzakken, waardoor uw hoofd altijd op de juiste hoogte ligt. En maakt dat
het kussen haar vorm op een zachte manier behoudt.

Die Grundlagen

Entscheidend für wirklich entspanntes langes Durchschlafen ist eine stabile Schlafhöhe. Pritcher bietet
hierfür eine einzigartige Lösung. Das „Geheimnis“? Eine dicke Schicht Wolle zwischen der Außenseite
und der Füllung. Diese Wollschicht verhindert das Einsinken und sorgt dafür, dass Ihr Kopf immer in
der richtigen Höhe liegt. Außerdem leibt das Kissen dadurch immer weich und behält seine Form.

L'essence même

Une hauteur de couchage stable est la condition à respecter pour bien dormir d'une seule traite.
Pritcher oﬀre une solution unique dans ce cadre. Le "secret" ? Une couche de laine épaisse entre la
couche extérieure et le remplissage. Cette couche de laine empêche le renfoncement, votre tête est
ainsi toujours maintenue à la même hauteur. Et elle permet également à l'oreiller de garder sa forme
en permanence et tout en douceur.

Onze slopen passen perfect om uw Pritcher hoofdkussen

www.pritcherpillows.com

Sluit het hoofdkussen altijd goed aan
op uw lichaam

Neem 2-3 nachten de tijd
om uw Pritcher Pillow te ontdekken
en uw slaap te verbeteren
Uw nieuwe kussen hee vele ‚kanten’. Een voorzijde met wollen laag voor
meer hoogte. Een achterzijde voor meer zachtheid. Een onderkant met
kromming.
Het is normaal dat er een kleine gewenningsperiode kan zijn.
Neem minimaal 2-3 nachten de tijd en ontdek alle kanten.

Heerlijk in een halve zij-buik-ligging

Het hoofdkussen hee een gecurvde onderzijde. Advies: wen u aan om het
kussen altijd goed aan te sluiten op uw schouders. Zowel op uw zij, als op uw rug.

Gebruik uw “oude kussen’’ voor extra
ondersteuning om bijvoorbeeld te lezen

Naar behoe e kunt u met uw oude kussen
extra hoogte creëeren.

Zet het Pritcher Pillow recht en creëer
een “gondel’’ voor extra
hoogte en stabiliteit

Door het gewicht van uw hoofd comprimeert de vulling
iets. Hierdoor vinden sommigen het prettig om het
kussen na enkele nachten te voorzien van extra
vulvezel, waardoor de stevigheid iets toeneemt.
Andersom kan het kussen voor u ’te stevig’ zijn:
verwijder dan 1-2 handen vulvezel.
Herverdeel de vulling goed.

