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SLEEP A LA CARTE

PERFECT PILLOW IS THE KEY TO A GOOD NIGHT’S SLEEP. CHOOSE YOUR 
FAVORITE PILLOW FROM THE LIST BELOW.

SWISS STONE PINE PILLOW
The shavings of the Swiss stone pine effuse a calming scent of resin that offers a 

deeper sleep. It reduces night transpiration (especially head and neck) and therefore 
assists to a deeper sleep

SPELT PILLOW
This spelt husk natural pillow is extremely soft and relaxing for your muscles in case of 

inflammation, cervical and neck pain. Featuring remarkable thermo-regulating 
properties, spelt keeps temperature stable – fresh in summer and warm in winter.

NECK-SUPPORT PILLOW
Give your neck superior support and rest with this special cushion that offers you 

optimal pressure distribution and gentle supporting of the head, neck and shoulders. 
Once your neck is properly aligned, a peaceful night of sleep is closer than you think

HARD PILLOW
Foam pillow is designed to offer you an extra support throughout the night. A foam 

core encourages correct posture, reduces potential compression of the spine and 
gives further support to the neck and head

NON-ALLERGENIC PILLOW
The 100% non-allergenic pillow comes with an anti-microbial fiber which inhibits the 

growth of odor-causing bacteria’s, molds and fungus in the pillow



قائمة طلب وسادات النوم

تك المفضلة من تعتبر الوسادة الممتازة بمثابة المفتاح لليلة نوم جيدة اختر وساد

"  رفيسسويس سي"القائمة المدرجة فيما يلى أدناه عن طريق الضغط على زر 

.فى هاتفك

"سويس ستون باين"وسادة 
التى تتيح تعمل حشوات نشارة خشب الصنوبر السويسرى على غمرك بنفحات من روائح الراتنج المهدئة و

رات الليل الفرصة للحصول على نوم هانىء وعميق، هذا فى حين تعمل على التقليل من التعرق خالل فت

.وبالتالى المساعدة فى الحصول على نوم أعمق( وخاصة بالرأس والرقبة)

"سبليت بيلو"وسادة 
منح الراحة تتميز هذه الوسادة المحشوة بقشور الحنطة األلمانية الطبيعية بنعومتها الفائقة وقدرتها على

يز هذه هذا فى حين تتم. واالسترخاء لعضالتك فى حالة معاناتك من االلتهاب أو من آالم الرقبة والعنق

قاء درجة الوسادة بخصائص منظمة للحرارة بشكل ملحوظ، فيما تعمل قشور الحنطة على المحافظة على ب

.الحرارة مستقرة ومنعشة فى فصل الصيف ودافئة فى فصل الشتاء

الوسادة الداعمة للرقابة
غط امنح رقبتك دعماً أفضل واستمتع باالسترخاء مع هذه الوسادة الخاصة التى تمنحك توزيعاً مثالياً للض

ليلة ودعماً لطيفاً للرأس والرقبة والكتفين، فبمجرد وضع عنقك بمحاذاة الوسادة على نحو صحيح، ستنعم ب

.هادئة من النوم بشكل أقرب مما كنت تتخيل

الوسادة الصلبة
توى داخلها على تم تصميم هذه الوسادة من الفوم المقوم للعظام لتوفر لك دعماً إضافياً طوال الليل، حيث تح

على قلب من الفوم والذى يساعد على الحصول على وضعية نوم صحيحة، ويقلل من الضغط المحتمل

.ويمنح مزيداً من الدعم للرقبة والرأس. الفقرىالعمود 

الوسادة المضادة للحساسية
مزودة بألياف مضادة للميكروبات والتى تمنع % 100وسادة من األلياف الفايبر، مضادة للحساسية بنسبة 

.نمو البكتريا المسببة للروائح والعفن والفطريات فى الوسادة


