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Uyku, sağlığımızı korumanın çok önemli bir parçasıdır.  
 
İstatistikler Amerikalıların 20 yıldır az uyku uyuduklarını söylediklerine işaret etmektedir. Derin uyku 
vücudumuzdaki stresi, toksinleri azaltmanın ve düzenli biçimde derin (NREM) ve Hızlı Göz Hareketli (REM) 
döngüler elde etmek uzun, sağlıklı ömrün kilit noktalarıdır.  
 
Ortalama olarak 75 yıl yaşadığımız düşünüldüğünde  yaklaşık 219.000 saatimiz uykuda geçmektedir. Bu 25 
yıl yapmaktadır! Yaşamınızın  25 yılında sağlığınıza dikkat ederek elde edeceğiniz farklılık çok önemlidir. 
25 yılınızı uygun olmayan ve rahatsız bir şekilde uyuyarak harcadığınızı düşünün.  
 
En yeni Migun Healthy Mat ve Mini Mat sağlıklı yaşam ürünlerini sizlere tanıtmak evlerinize doğal sağlığı 
taşımak yönünde atılmış bir adımıdır. Sekiz sağlam tabakadan oluşturulan Healthy Mat,  negatif iyonlar 
üreterek, uzun kızıl ötesi ışınlar meydana getirerek ve zararlı elektromanyetik dalgaları tamamen nötralize 
ederek evinize sağlıklı bir atmosfer kazandırır.  
 
Migun Healthy Mat, kesintisiz ve rahat, kaliteli uyku uyumanıza yardımcı olmak üzere doğal ve modern 
bilimi birleştiren “sağlıklı uyku sistemidir”.  
 



 
 
 
 
 
Migun Healthy Mat & Mini Mat Ürünlerinin Özellikleri 
İnsanoğlunun sanatçı ruhu modern tıbbın uyku bilimi ile birleştirilerek olağanüstü bir uyku deneyimi ortaya çıkarılmıştır.  

 
 
 
 
İpek kumaş 
Yeni "100 Yıllık Taş"  
PVC  
 
Nano gümüş kaplamalı kumaş  
Turmalin kaplamalı kumaş  
Bakır plaka 
Bakır ve kömür karışımlı kaplama kumaş 
Bimetal, sıcaklık sensörü, manyetik olmayan alanlı ısı 
Dokumasız yalıtım  
Fiberglas 
Üretan köpük kaplama 
PVC  

 

 Su geçirmez sünger kaplama 
Mini Mat  
(MG-3600) 
Ebat: 52cm x 108cm 

 

Ağırlık: 5,4 kg 

 
 

 
 
 
Tam Ebat: 
(EDM-202)  
Ebat: 137 x190  
Ağırlık: 22kg  
 

 
 
Kraliçe Ebat: 
(ED-1O1)  
Ebat: 152 x 203 
Ağırlık: 33kg 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 

Doğa Modern Bilimle Tanışıyor 
Kendinize “Neden taşın üzerinde uyumak istiyeyim ki?” sorusunu sorabilirsiniz? 

 

 

Yeni "100 Yıllık Taş"  
Kraliçe ebadındaki Healthy Mat altı mineralli özel kompozitten 

oluşturulan 896 (Mg-3600 130 adet) küçük düz taştan oluşturulur 

(germanyum, feldispat somaki, turmarlin, zeolit, değerli 
serpentin ve seramik). Bu taşlar herhangi bir kaplama yöntemi 

ile elde edilmemiştir, “100 Yıllık Taşın” kristalize olduğu 2460 

ºF’de (1348c) fırınlanmıştır.  Bu küçük, düz taşlar daha sonra 

rahatlığınızı sağlamak amacı ile yastıklanmış yüzey üzerine 

yerleştirilmiştir.  

 
 
 

 

 

Negatif İyonlar 
Şaşırtıcı haber Migun’ın “100 Yıllık Taşının” 

her santimetreküpünün çok az bilinen 

1200~1400 negatif iyon yaymasıdır. Çok 

uzun süre bu seviyede negatif iyona maruz 

kalmak vücut üzerinde çok sayıda olumlu 

etkiye sahiptir. Çalışmalar negatif iyonların 
kanı temizleme, hücreleri yenileme, 
havayı temizleme ve iç organ 
fonksiyonlarını dengelemek üzere 
otonom sinirleri kontrol etme özelliğine 

sahip olduğunu göstermiştir.  



 

 

Uzun Kızıl ötesi Işınlar 
 
Migun Healthy Mat ürününün patentli 
teknolojisi, aynı zamanda görünür 
spektrumun altındaki spesifik türde 
ışık (ısı enerjisi ) olarak tanımlanan 
Uzun Kızıl ötesi Işınları 
kullanmaktadır. Healthy Mat 
içerisindeki ısı sistemi açıldığında kızıl 
ötesi ışınlar cildin 4 cm içerisine 
geçer. Uzun Kızıl ötesi ışınların kan 
dolaşımı, lenf sistemi, 
metabolizmayı hızlandırdığı ve 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği 
ispatlanmıştır.  
 

 

Elektromanyetik Dalgalar  
 
Migun Healthy mat, sağlıklı enerji akışını bozabilecek zararlı 

elektromanyetik dalgalar yaymaz. Bu dalgalar düşükler, doğum 

kusurları, lösemi ve diğer hastalıklara yol açabilmektedir.  

  
İki Taraflı Sıcaklık Kontrolü (Healty Mat için geçerli) 

 

Migun Healthy Mat, aynı yatak üzerindeki iki kişinin sıcaklığı kendi 

tercihlerine göre ayarlamasına imkan veren iki taraflı sıcaklık kontrol 

sistemine sahiptir.  

 

  
Serin Yaz 
 

Klasik termal mat ürünleri yalnızca kış aylarında kullanılır, ancak 

Migun Healthy Mat ürünümüzde bulunan 100 yıllık Taşlar sıcak yaz 

aylarında bile dinlenmeniz için serin ve rahat bir yüzey sunar.  

 

 

 

 
 
 
 



Migun Healthy Mat & Mini Mat Yararları FIR Negatif 
İyonlar 

EMF 
(Bloke)

Tüm vücutta denge ve uyumu yükseltir,  X X X 
Kaliteli derin uyku döngüleri sağlar.   X  
Santimetreküp başına 1200~1400 negatif iyon yayar.  X  
Kanı temizler, hücre tanıma sürecini güçlendirir.   X  
Hücreler çok aktif hale gelir, besinler hücreler 
içerisinde daha etkili biçimde emilir ve atıklar etkili 
şekilde atılır.  

 X   

Metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olur ve 
sonuç olarak hücre yenilenmesi artar, vücudun doğal 
onarım mekanizmalarını hızlandırır.  

X X  

Atardamar ve toplardamarların genişlemesini sağlar, 
kan dolaşımını canlandırır.  

X   

Kalorileri yakar. X   
Toksinlere giderme - Kolesterol, toksin ve lipidlerin 
atılmasına yardımcı olur. 

X   

Beyaz kan hücre sayımını yükseltir, bağışıklık 
sistemini güçlendirir. 

X   

FIR ısısı, artrit, romatizma ve kas kasılmaları için 
başarılı bir tedavidir. 

X   

Derin NREM & REM iyileşmesini başarmanıza 
yardımcı olur. 

 X X 

Zararlı elektromanyetik dalgaları tamamen nötralize 
eder.   

  X 

 
Uzun Kızıl ötesi Işınlar (FIR) Nedir? 

 

 
 
 
 
 
100 yıllık taşlar  
Bakır plaka 
Bimetal, sıcaklık sensörü  
Üretan köpük kaplama 

 
Migun Healthy Mat ürününün şaşırtıcı teknolojisinde görünür spektrumun altındaki spesifik 
türde ışık (ısı enerjisi ) olarak tanımlanan Uzun Kızıl ötesi Işınları kullanılmaktadır. Tüm 
ışık enerjiyi bir yerden diğerine taşırken “Kırmızının Altında (Kızıl ötesi)” anlamına gelen 
infrared ısı enerisinin yayılmasını belirtir. 
 
Healthy Mat içerisindeki ısı sistemi açıldığında kızıl ötesi ışınlar cildin 4 cm içerisine geçer. 
Uzun Kızıl ötesi ışınların kan dolaşımı, lenf sistemi, metabolizmayı hızlandırdığı ve 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği ispatlanmıştır. Deri üzerindeki kasları, kan damarlarını, 
lenfleri ve hatta sinir sistemini olumlu şekilde etkileyebilirler. 
 
Basit terimlerle açıklamak gerekirse Uzak İnfrared Işınlar vücudun bu bölümlerindeki 
hücrelerin titreşmesine neden olur. Uzak İnfrared Işınlar, atardamar ve toplardamarların 
genişlemesi nedeniyle vücudu ısıtır ve kan dolaşımı yeniden canlandır ve metabolizmayı 
güçlendirerek hücrelerdeki kimyasal reaksiyonları etkiler. Sonuç olarak arınmış kan ve 
vücut sıvıları ve güçlenmiş yeniden canlanma yeteneği elde edilir. 



 
 
 
 
 
 
Negatif İyonlar Nedir? 
Bizim 100 yıllık taşlarımız tarafından 1200 cc’nin üzerinde negatif iyon 
üretilmektedir.  
 

 

Bizim 100 yıllık taşlarımız 
tarafından 1200 cc’nin 
üzerinde negatif iyon 
üretilmektedir. 
 

Negatif İyon Karşılaştırma 
Tablosu 

 
               Ofis –Ev- Orman-Healthy Mat  
*Yaklaşık 400 cc negatif iyon 
insan vücudu için yararlıdır.   
 

 
Birçok insan anyonların “gizemli” maddeler olduğunu düşünmektedir. Ancak, anyon, bir 
madde değildir, negatif yükü belirten bir elektrik terimidir. Bir molekül veya madde belli bir 
uyarılma yoluyla bir veya birden çok elektron kazandığında anyon veya negatif iyon haline 
gelir. Elektron  kaybederse katyon haline gelir.  Bundan dolayı, bilimsel tanıma göre çok 
terlerde negatif iyon bulunmaktadır. 
 
Birçok araştırmada negatif oksijen iyonlarının solunum sırasında vücuda girdiğini,  
hemoglobin ile tepkime vererek kana karıştığını ve vücudun farklı bölümlerine taşınarak 
metabolizmayı kolaylaştırdığını ispatlanmıştır. Hücre faaliyetini arttırdıklarından sonuç 
olarak diğer özelliklerin yanında bağışıklık sistemini güçlendirirler. Sıklıkla bol miktarda 
anyonlarla beslendiklerinde sinir sistemi, hücreler, kan ve lenf düğümleri dahil olmak üzere 
tüm vücut organları yeniden canlanır ve güçlenir. Negatif iyonlar kan içerisinde kalsiyum, 
sodyum ve potasyum gibi mineralların iyonlaşma oranını yükseltir. Aynı zamanda 
maddelerin hücre zarı boyunca elektriksel taşınması yolu ile kanı temizlerler ve globülin 
(Serum içerisinde bulunan bağışıklık maddesi) miktarını arttırarak bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 
 
İsrail’de yapılan bir denemede kolon basili, protozoa  (tek hücreli hayvan) ve diğer 
bakterler atmosferik negatif iyonlara maruz bırakıldılar. Altı saat içinde sayı, %50’den daha 
fazla oranda azaltdı. ABD’de yapılan bir çalışmanın sonuçları, insanların anyonlu havaya 
maruz kaldıklarında önemli ölçüde kilo kaybettiklerini ve daha iyi uyuduklarını göstermiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromanyetik Alan Nedir (EMF)? 

 

Migun Healthy EMF 
dalgalarını nötralize eder. 
 

 

Manyetik olmayan alanlı ısı ışınları ve 
bimetal, EMF üretilmesine engel olur.   
 

 
Tel 1  
Elektrik Akımı 1  
% 0 EMF  
Tel 2  
Elektrik Akımı 2  

 
 
Migun Healthy EMF dalgalarını nötralize eder.  
Elektromanyetik dalgalar elektrik dalgaları ile manyetik dalgaların birleşmesinden  
meydana gelir. Birlikte Elektromanyetik Alan (EMF) olarak bilinir. Bu EMF Elektromanyetik 
Girişime (EMI) neden olur. Manyetik dalgalar ile elektrik dalgaları arasında manyetik 
dalgaların özellikle vücudunuza zararlı olduğu ispatlanmıştır. Bunlar aynı zamanda 
sağlığımızı korumak için etkisi nötralize edilmesi en güç olanlardır. Çalışmalar, 
elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalmanın lösemi, erkeklerde düşük sperm 
sayımı ve kadınlarda aybaşı bozukluklarına ve hatta olası  doğum kusurlarına neden 
olduğunu ortaya koymuştur. Şiddetli vakalarda, elektromanyetik dalgalar, düşüklere ve 
beyin tümörlerine yol açabilmektedir. 
 
Migun Healthy Mat ürünün patent alınmış sekiz tabakasının kullanım amacı budur: EMF 
dalgalarını tamamen nötralize etmek amacı ile tasarlanmıştır! NREM  (Hızlı olmayan göz 
hareketli ) ve hem de REM (Hızlı Göz Hareketli) uyku uyumanıza imkan verir. Her iki uyku 
aşaması iyileşmeniz açısından çok önemlidir. REM’den rahatsız olmadan uyanmak uyku 
döngünüzün kesilmesine oranla kendinizi daha yenilenmiş ve canlı hissetmenize imkan 
verir.  Yapılan çalışmalar, aynı zamanda iyi  uyumadığınızda daha hızlı  yaşlandığınızı 
göstermiştir.  
Migun Healthy Mat ile artık sağlıklı uyuyun! 
  
 


