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لأنك تق�ضي ثلث عمرك
يف النوم ،نوفر لك
حلو ً
ال �صحية ومبتكرة
لتنعم بالنوم ال�صحي
الذي ي�ساعدك على
ممار�سة �أن�شطة حياتك
اليومية بعد الإ�ستيقاظ

من خ�لال ت�شكيلة راقية ومتنوعة م��ن امل��رات��ب ال�صحية
والطبيعية واملخدات وال�شرا�شف والكمفورتر التي ت�صنع
مبواد �أولية طبيعية نظيفة وذات جودة عالية مثل املطاط
الطبيعي ( %100ليتك�س) ،القطن الطبيعي وال�صوف
والأقم�شة القطنية الراقية ومواد �أخرى مثل امليموري فوم
�أو الإ�سفنج ذو الذاكرة العالية ،وهذه املواد حتمي �صحتك يف
املقام الأول بالإ�ضافة �إىل التقنيات املتقدمة واملتطورة التي
تدخل يف ت�صنيع املرتبة ،التي ت�ضمن لك الدعم والراحة
وت�ساعد ع�ضالت ج�سمك واجلهاز الع�صبي والقلب والدورة
الدموية على العمل بفعالية خالل النوم ،لتنعم بالن�شاط
واحليوية بعد الإ�ستيقاظ.

ن�صائح �أمريكان ماتر�س لنوم �صحي
�أف�ضل بالتعاون مع نخبة من �أخ�صائيني
�إ�ضطرابات النوم العامليني:
•ال بد من توفر مرتبة منا�سبة ومثالية جل�سمك ووزنك و�أ�سلوب
حياتك ون�شاطك اليومي الذي متار�سه طوال اليوم ما بني
العمل والأن�شطة الأخرى
•�إحر�ص على �أن يكون جو غرفتك هادئاً ومريحاً.
•جتنب �إ�ستخدام املنبهات قبل النوم مثل ال�شاى �أو القهوة �أو �أى
م�شروبات �أخرى حتتوى على الكافيني.
•جتنب التدخني قبل النوم ب�ساعة على الأقل لأن النيكوتني
يعترب من املنبهات التى قد جتعل نومك م�ضطرباً.
•جتنب تناول وجبات د�سمة قبل النوم ب�ساعتني �أو ثالث كما �أن
تناول وجبة �صحية خفيفة هو �أف�ضل �شئ قبل النوم.
• حاول ممار�سة الريا�ضة بانتظام �أثناء اليوم لأن ذلك �سي�ساعدك
على النوم ب�شكل �أف�ضل ،ولكن جتنب ممار�سة الريا�ضة قبل
النوم مبا�شر ًة.
•جتنب النوم لفرتات طويلة �أثناء النهار لأن ذلك قد يربك
نومك �أثناء الليل.
•قبل موعد النوم ،جتنب �أى مناق�شات �أو �أن�شطة قد تثري �شعورك
بالقلق مثل التفكري فى الأمور املادية �أو امل�شاكل.
•اطفئ �أنوار الغرفة .جزء املخ امل�سئول عن النوم قريب من
الع�صب الب�صرى لذا �سي�ساعدك الظالم على النوم.
•تناول كوباً دافئاً من اللنب قبل النوم لأن اللنب يحتوى على
“الرتيبتوفان” وهى مادة طبيعية ت�ساعد على النوم.
•�إذا كنت تعاين من الأرق ،حاول القيام بن�شاط ب�سيط ثم حاول
العودة للنوم مرة �أخرى.
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�أهمية النوم ال�صحي
ي�ساعد النوم اجليد على ال�شعور باالنتباه والراحة فى اليوم
التاىل بد ًال من ال�شعور بالع�صبية وعدم الرتكيز.

يف درا�سة حديثة �أجراها علماء متخ�ص�صون يف �إ�ضطرابات النوم
وكيفية التخل�ص من الأرق يف وا�شنطن  -الواليات املتحدة االمريكية
تو�صلوا فيها �إىل نتيجة علمية مثبتة� ،أن فائدة النوم تتمحور حول
التخل�ص من النفاية الذهنية لليوم ال�سابق .نّ
وبي العلماء يف بحثهم �أن
الو�صالت الع�صبية التي تت�ضخم يف املخ �أثناء النهار امل�شحون بالعمل
تنكم�ش �أثناء الليل يف حماولة ملنع املخ من جتاوز التحميل باملعلومات
الب�سيطة �أو التافهة.وت�ؤيد نتائج الدرا�سة فكرة �أن النوم الهادئ بالليل
�أ�سا�سي لتعزيز الذكريات الهامة لليوم ال�سابق والتخل�ص من الأ�شياء
التي ميكن �أن تعيق النظام احليوي للأجهزة اجل�سم .وقال العلماء �إن
النتائج امل�ستخل�صة ب ّينت مدى �أهمية ح�صول املرء على ق�سط وافر من
النوم الهادئ ليال ليكون يف �أح�سن �أحواله يف اليوم التايل.

فوائد النوم للب�رشة
�أن النوم من الأمور الهامة جداً ،بالن�سبة للن�ساء!  ..فهو
�أكرثمفعو ًال يف جتديد ال�شباب واملحافظة عليه.
النوم ال�صحي يعزز قدرات اجلهاز
املناعي يف اجل�سم
ت�ؤكد الدرا�سات والأبحاث التي يجريها �أطباء �إ�ست�شاريون يف
الواليات املتحدة وبريطانيا ان املناعة الطبيعية يف اجل�سم تزداد
قوة اثناء النوم  ،حيث ان كريات الدم البي�ضاء وخاليا مناعة
اجل�سم تن�شط خالل النوم وتعمل بفعالية بعد الإ�ستيقاظ.
النوم ال�صحي
وقاية من اال�صابة بال�سكر
يف درا�سة حديثة �أجريت يف كلية �شيكاغو  -الواليات املتحدة
االمريكية تناولت رجاال ون�ساء ترتاوح اعمارهم بني الثالثة
والع�شرين والثالثة واالربعني ،حيث ظهر من خالل درا�سة
مقاومة االن�سولني ظهر ان الهرمون الذي يقوم بتنظيم
التفاعالت ال�سكرية يف الدم كانت ن�سبته تزيد  %40لدى الذين
ينامون نوماً عميقاً � 5ساعات يف الليل.
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كيف ت�شرتي مرتبتك
من �أمريكان ماتر�س
•نحر�ص على اختيار املرتبة التي تنا�سب �إحتياجات ج�سمك و�أ�سلوب حياتك
اليومية لذلك فنحن نطلب منك �أن تخترب بنف�سك �أكرث من مرتبة بالإ�ستلقاء
عليها على الأقل ملدة  15دقيقة وجترب م�ستويات الدعم والراحة للأكتاف،
العمود الفقري� ،أ�سفل الظهر واحلو�ض التي توفرها ت�شكيلة املراتب املعرو�ضة .
•كما نن�صحك �أن تقوم بتجربة املرتبة مع ال�شريك ،لتت�أكدا من �أن املرتبة ال
تزعجكما عند التقلب وتغيري الو�ضعية على املرتبة
•تتوفر املراتب التي تقدمها لك �أمريكان ماتر�س يف عدة م�ستويات من
 FIRMNESSالتي تتدرج من الناعمة جداً �إىل الياب�سة .ف�إذا �أردت �أن تعرف
املرتبة التي تنا�سبك ناعمة �أو ياب�سة ،يجب �أن تعرف وزن اجل�سم والطول
و�إنحناءات اجل�سم وحالة الظهر و�أ�سلوب حياتك وطبيعة عملك والأن�شطة
اليومية التي تقوم بها .
•�إن توفري جهاز الإ�ست�شعار اجلديد  XSensorيف معار�ض �شركة �أمريكان ماتر�س
ي�ؤكد �إلتزام ال�شركة بتقدمي �أحدث الإبتكارات التكنولوجية التي ت�ساعد العميل
على الإختيار ال�صحيح للمرتبة التي تالئم �إحتياجات اجل�سم املتفردة حيث يقوم
جهاز الإ�ست�شعار  XSensorبر�سم �شكل اجل�سم ب�إنحناءاته الطبيعية وقيا�س
وحتديد مناطق ال�ضغط على املرتبة من خالل فر�شة خا�صة ت�ستلقي عليها خالل
جتربتك للمرتبة يف املعر�ض.
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فخامة حتى
�أدق التفا�صيل
كالفت
حتفة حقيقية

مبعايري ملكية

جمموعة فريدة من مراتب الرفاهية الفاخرة حيث احلرفية
اليدوية املتقنة التي ت�صنع الفخامة وتهتم ب�أدق التفا�صيل.
ت�صنع مراتب كالفت يدوي ًا يف كل مراحل الت�صنيع ،بخربات
متوارثة عرب الأجيال ،ومبواد طبيعية مثل ال�صوف النيوزيلندي،
احلرير ال�صيني ،القطن امل�صري والكروم املطلي بالذهب �أو
الف�ضة لإجناز هذه التحفة احلقيقية واحلفاظ على تراثها.
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كالفت
الدعم الذي ال تراه لكنك ت�شعر به
ت�صمم مراتب كالفت بهند�سة فريدة من الداخل و�صو ًال �إىل �أ�سلوب احلياكة اخلارجية والقما�ش الذي يغلف
املحتوى الفاخر من �أرقى املواد الطبيعية وطبقات الراحة الإ�ضافية التي تعمل كلها على تخفيف نقاط ال�ضغط
الناجت عن �إ�ستلقاء اجل�سم على املرتبة وبالتايل ت�شعر بخفة ج�سمك على املرتبة ك�أنك ت�سبح يف الف�ضاء مما
مينحك �شعور ًا غري م�سبوق بالراحة.
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النواب�ض اجليبية داخل املرتبة مغلفة فردياً
مما مينحك الدعم املثايل الذي حتتاجه
�سفرن Royal Sovereign

موديالت رويال
من كالفت

Prelude T.T

Soft Minuet E.T

Sonata T.T

Overture E.T
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جمموعة مراتب �إيرلوم ال�صديقة للبيئة

�إيرلوم

رفاهية م�صنعة من مواد طبيعية بحرفة
يدوية وم�صممة بعناية فائقة حتتوي
ج�سمك بدعم متوازن
�إ�ضافة ملكوناتها الطبيعية  ،%100واحلرفة اليدوية املتوارثة عرب الأجيال،
تتميز مراتب �إيرلوم بالت�صميم اخلارجي املبتكر والثوري ل�سطح املرتبة
الذي مينحك �إح�سا�ساً جديداً غري م�سبوق من الدعم والراحة

نظام دعم فريد

مكون من طبقات �إ�ضافية من الراحة املدعمة بالنواب�ض التي حتتوي
ج�سمك بدعم متوازن ورفاهية� ،أقم�شة طبيعية مقاومة للبكرتيا
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ايرلوم هايربد

تتوفر موديالت هايربد �إيرلوم يف ثالثة م�ستويات من
طبقات الراحة الإ�ضافية
Tight Top, Euro Top, Pillow Top

تتميز جمموعة مراتب هايربد من �إيرلوم مبوادها الطبيعية
 %100مثل املطاط الطبيعي ،القطن والبامبو ،القما�ش من
القطن الع�ضوي ،والهيكل الداخلي الداعم من اخل�شب
الطبيعي

Natural Bamboo
Hybrid

Organic Cotton
Hybrid

14

م�ستوى جديد من الراحة والدعم الطبيعي
من القطن الع�ضوي �أو البامبو
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Luxury Latex

�إيرلوم الكجوري ليتك�س

مطاط طبيعي فاخر

مميزات مراتب ايرلوم الكجوري
•حتتوي اجل�سم بليونة وراحة طوال فرتة النوم
•موادها الطبيعية � %100صحية و�آمنة للأفراد الذين يعانون من
ح�سا�سية اجلهاز التنف�سي والربو
•ميزة �إمت�صا�ص �ضغط وزن اجل�سم على املرتبة اكرث من املراتب الأخرى
ذات النوعية املماثلة

ل�شعور اكرب بالنعومة الفاخرة
مع التدرج يف الدعم ح�سب
وزن و�شكل اجل�سم

موديالت الكجوري ليتك�س � -إيرلوم
مرتبة �ألتميت  -مرتبة ماك�سيموم  -مرتبة �سوبرييور

Cotton Latex Casablanca

صناعة أمريكية
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Cotton Latex
Latex
Cotton
Magenta

Made in USA
املكونات الداخلية للمرتبة وطبقات الراحة الطبيعية
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�إيرلوم هال�ستيد Pillow Top

�إيرلوم هال�ستيد
HALSTEAD

الدعم والراحة
ب�أكرث من طريقة

�إيرلوم هال�ستيد Streamline

Halstead Euro Top

نظام �سرتمي الين مينحك
�سطحاً اكرب للنوم ودعماً
�أكرب جلوانب املرتبة

مواد طبيعية ت�ستجيب لإحتياجات ج�سمك خالل
النوم وتخفف من التوتر و�آالم ال�شد الع�ضلي
صناعة أمريكية Made in USA
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Bed-PL altered

م�ستويات خمتلفة من الراحة والدعم
تنا�سب �إحتياجات ج�سمك ال�شخ�صية

مميزات مراتب ذا بد

�إيرلوم ذا بد

THE BED

متنحك الدعم الذي يحتاجه اجل�سم.
مقاومة للهبوط والإنحدار الذي ين�ش�أ من كرثة
اال�ستعمال.

Bed-LATEX L
PL altered

مواد طبيعية ال ت�سبب احل�سا�سية ومتنع تكاثر
الفطريات والبكترييا التي ال تراها بالعني املجردة.
القما�ش من القطن الطبيعي الع�ضوي.
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Bed-lux F altered
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�إح�سا�س جديد بالرفاهية
والهدوء وال�سكينة

�صوف طبيعي ع�ضوي خال�ص مبلم�س احلرير
ليتك�س طبيعي  %100مينع تكون البكرتيا
واملواد املثرية للح�سا�سية

املرتبة الع�ضوية اخل�رضاء

تكنولوجيا املعاجلة ثنائية ب�إ�ستخدام قطع اخل�شب
يف �أ�سفل املرتبة  -ثبت �إكلينكي ًا �أنها تقلل �آالم الظهر

ناتورا

قاعدة متطورة

تتميز هذه املنتجات ب�أنها م�صنعة من مواد طبيعية �صديقة للبيئة مثل القطن،
 %100من ع�صارة املطاط
ال�صوف واحلرير بالإ�ضافة �إىل ليتك�س الطبيعي %100
الطبيعي فهي ال ت�سبب احل�سا�سية ,م�ضادة للإ�شتعال ذات جودة عاملية معتمدة
من الإحتادات الفيدرالية حلماية البيئة يف الواليات املتحدة الأمريكية والكندية
كما متنحك �شعور ًا مفعم ًا بالراحة وال�سالمة.

Healthy
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Clean..

Be the change you want to see in the world
Green up your lifestyle...

Green..

Organic..

23

لنوم هادئ ومريح
خمدات ناتورا الطبيعية

خمدة ليتك�س �أورجانيك

Organic Latex Pillow
خمدة ليتك�س طبيعي  %100احل�شو ليتك�س (مطاط) ع�ضوي متنحك
�إح�سا�س ًا بالنعومة مع توفري الدعم الكامل للر�أ�س والرقبة.

خمدة برفكت

Perfect Pillow

ليتك�س تااليل طبيعية  %100توفر دعم مثايل ي�ستجيب ل�شكل الر�أ�س
الرقبة متنحك نوم ًا مريحاً.

خمدة درمي بال�صبار

Aloe Dream Mate
خمدة ليتك�س طبيعي  ,%100البطانة �صوف ع�ضوي طبيعي وقما�ش
الغطاء من القطن الطبيعي وال�صبار واحلرير.

خمدة الفندر

Lavender
خمدة ليتك�س طبيعي  ,%100واحل�شو ليتك�س تااليل الغطاء من
القطن الطبيعي املعطر بالالفندر متنحك نوم ًا هادئ ًا بال �أرق.

خمدة لو�ش�س

Luscious
من الإ�سفنج ذو ذاكرة عالية ت�ستجيب ل�شكل الر�أ�س والرقبة بنعومة
ودعم مثايل وتريحك من �آالم توتر الع�ضالت.

خمدة يلنغ يلنغ

Ylang Ylang
�صوف طبيعي وقما�ش معطر برائحة �أع�شاب يلنغ يلنغ .توفر الدعم
ومتنحك نوم ًا مريح ًا وهادئاً.

تريح اع�صابك ومتنحك ال�سكينة
والهدوء مبكونات ع�ضوية طبيعية
وعطور �رشقية م�ستوحاة من الطبيعة
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خمدة كالود

�شاهد الت�شكياة
الكاملة يف معار�ضنا

Cloud
�صوف طبيعي  ,%100الغطاء من القطن الطبيعي توفر لك الدعم
ومتنحك نوم ًا هادئاً.

25

جمموعة �أغطية ال�رسير
وال�رشا�شف
و الكمفورتر  -الع�ضوية
الطبيعة  ٪100من ناتور ا
ك �م �ف��ورت��ر ن ��ات ��ورا (ع �� �ض��وي) Organic

رفاهية طبيعية  %100ع�ضوية خ�ضراء
حتتوي مواد طبيعية مثل القطن وال�صوف
الع�ضوي ونظيفة خالية من �أي مواد
كيماوية ،متنحك �إح�سا�ساً عميقاً بالراحة.

متوفرة مبوديالت متنوعة ت�ستجيب
لإحتياجاتك اخلا�صة مثل:
• كمفورتر ال�صبار  Aloeيريح
الأع�صاب ،يزيل التوتر
•كمفورتر لكل الف�صول All
 Seasonتوفر لك درجة حرارة
مثالية �صيف ًا و�شتا ًء
•كمفورتر كال�سيك (�شتوي) توفر
لك الدفء الذي حتتاجه
•كمفورتر كال�سيك (�صيفي)
�إح�سا�س وبرودة منع�شة من
ال�صوف الطبيعي الع�ضوي مينع
احلرارة التي ت�سبب التعرق طوال
الليل.

•كمفورتر كال�سيك قطن �إح�سا�س
جديد بالنعومة ،يحتوي ج�سمك
برقة القطن الطبيعي الع�ضوي
غري املعالج

طقم �شرا�شف ناتورا طبيعية
ع�ضوية Organic

رفاهية القطن الطبيعي الع�ضوي
مبلم�س احلرير ،توفر لك نوم ًا هادئ ًا
�صحي ًا بف�ضل مكوناتها الطبيعية
التي حتمي �صحتك خللوها من
املواد الكيماوية ال�ضارة .طقم كامل
يف كي�س يحتوي على �شر�شف مرتبة
� ،Fittedشر�شف ،كي�س و�سادة

�إك�س�سورات
ناتورا الع�ضوية
�إح�سا�س مفعم بالراحة
وال�سكينة
�سرباي مزيل الروائح الكريهة من ناتورا

رذاذ ناتورا ري غروف 8

�إ�ستمتع ب�أجواء الطبيعة النقية مع �سرباي بعطر ال�شاي
الأخ�ضر الطبيعي ،يعطر جو الغرفة واملنزل برقة ونعومة،
كما مينع منو وتراكم البكترييا التي ت�سبب الروائح
املزعجة مما مينحك �أجوا ًء �صحية نظيفة ومنع�شة خالية
من �أي كيماويات �ضارة.

رذاذ احليوية املنع�ش ،بعطر ال�شاي الأخ�ضر وال�صبار
الطبيعي ،مينحك �شعور ًا رائع ًا بالراحة والإ�سرتخاء.
بف�ضل مكوناته الع�ضوية الطبيعية ميكنك �إ�ستخدامه
للج�سم ،كما ينقي ويعطر �أجواء الغرفة والبيت بعبري ناعم
يدغدغ الأحا�سي�س.

تنظيف البقع و�إزالتها من على ال�صوفا وقطع الأثاث
واملرتبة مل يعد م�شكلة بعد الآن بف�ضل �سرباي
ناتورامنظف ومزيل البقع املده�ش ،يحتوي على �إنزميات
خا�صة تذيب البقع ال�صعبة وتنظف مكانها بفعالية
تق�ضي على البقع ال�صعبة متام ًا كما تزيل الروائح
املزعجة وت�ضفي رائحة عطرية خفيفة وطبيعية و�صحية
لأنها خالية من الكيماويات.

يعطر ويعقم ثياب وجتهيزات الطفل �آمن متام ًا بف�ضل
مكوناته الطبيعية الع�ضوية النظيفة اخلالية من �أي مواد
كيماوية ،يحتوي على �إنزميات خا�صة متنع منو وتراكم
البكترييا التي ت�سبب الروائح املزعجة والبقع .فينعم
طفلك ب�أجواء �صحية نظيفة معطرة و�آمنة.

�سرباي منظف ومزيل البقع من ناتورا

�سرباي معطر ومعقم ملالب�س وغرفة الطفل

روب للحمام

من القطن الطبيعي الع�ضوي الناعم ،ال ي�سبب احل�سا�سية،
ومينحك �شعور ًا �أنيق ًا بالدفئ الطبيعي.

تعبري حقيقي عن التزامنا
بتوفري منتجات �صحية خ�رضاء �صديقة للبيئة
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ناتورا للأطفال

ع�ضوية خ�رضاء �صحية
�أمنة لطفلك

منتجات ناتورا الع�ضوية الطبيعية ٪100
للمولود تعتني ب�صحة طفلك
�صحية خ�رضاء و�آمنة
حتتويه بنعومة وحنان
•لأنها منتجات نظيفة خالية من املواد الكيماوية
التي قد تهيج �سطح اجللد احل�سا�س
• ال ت�سبب ح�سا�سية للجهاز التنف�سي
•متنع تراكم البكترييا والفطريات التي ال ترى بالعني
املجردة وبالتايل ال ت�سبب ح�سا�سية للجهاز التنف�سي
•حتتويه بنعومة كما توفر جل�سمه الدعم املثايل الذي
ال توفره اي مرتبة اخرى فينعم بنوم هادىء ومريح

Classic Crib Comforter
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ملولودك اجلديد توفر لك جمموعة ناتورا ت�شكيلة
متكاملة من �إحتياجات الطفل لتجهيز غرفة �صحية
و�آمنة للطفل مثل
• �سرير الطفل  Baby Cribمن اخل�شب الطبيعي
•مرتبة
•فر�شة حماية مقاومة لت�سرب ال�سوائل Crib Protector
•غطاء لزوايا �سرير املولود Crib Bumper Pad
•غطاء لقاعدة ال�سرير  Crib Skirtوهي تباع مفردة اوكطقم
يف علبة �أنيقة ت�ضم  3قطع او . 4

Classic Crib Protector

Classic Crib Sheet 3
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U.S.A

ليتك�س

مميزات مراتب ليتك�س

%100مطاط نقي وطبيعي

مرتبة ليتك�س الطبيعية  %100منوذج
فريد من الفجوات على اجلانبني وكافة
الأ�سطح تقدم نعومة متماثلة تعطي
�أق�صى درجة من الراحة طوال فرتة
النوم�،صحية لأنها مع كل حركة تقوم
بها �سوف تطرد خاليا الهواء ال�ساخن
والرطوبة املنقولة من اجل�سم.

•  %100ليتك�س نقي وطبيعي
•مت فح�صة من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية
( )KISRمعمل التحاليل املركزي  -الكويت
•ميزة مكافحة احلريق ()FR
•مت فح�صة من قبل الإدارة العامة للإطفاء  -دولة
الكويت
•يحتوي على مميزات هايبو�ألريجينيك مقاوم
للميكروبات
•تهوية وتنظيم ذاتي للرطوبة
•�إرتداد ومرونة عاليني  -ال ترخي وال تهبط

ت�شكيلة مراتب ليتك�س الطبيعية %100
الراحة التي تنا�سب �إحتياجات ج�سمك
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ليتك�س طبيعي

ليتك�س بال�س

LATEX

ليتك�س يوروتوب مع تااليل
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مراتب ليتك�س الطبيعية
 ٪100جودة عاملية
ومنتجات معتمدة متنحك
�أرقى م�ستويات الراحة
والدعم
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الراحة والدعم الكامل
حتتوي على نواب�ض جيبية مغلفة وحواف من الإ�سفنج
امل�ضغوط توفر لك دعم كامل لأ�سفل الظهر والأكتاف
و�إزالة التوتر وال�شد الع�ضلي ملنطقة الظهر.

�ستايلو�شن
USA

�سوليتيود Solitude
ف ـ ــوم معالج

راحة ت�ستحقها
ودعم حتتاجه

�إي�سن�شيا Essentia
�صوف طبيعي ع�ضوي
ليتك�س طبيعي

رتريت Retreat
�صوف طبيعي ع�ضوي

�ستيال Stella
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فوم معالج

رينيو Renew

فوم معالج
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خمدات
ليتك�س
تااليل

U.S.A
نوم طبيعي �صحي عميق
املزيد من تخفيف ال�ضغط ،ومزيد من الراحة

�أحالم �سعيده
U.S.A
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ليتك�س طبيعي  %100ت�ساعد يف تخفيف ال�ضغط على الو�سادة وراحة
فقرات الرقبة خالل النوم.
و�سائد  RejuveNiteمع تااليل ليتك�س ت�ساعد يف تخفيف ال�ضغط على
الو�سادة �أكرث من . % 97
تزيل التيب�س والأمل الناجم عن عدم كفاية الدعم لفقرات الرقبة والعمود
الفقري .
�إن �إختيارك لو�سادة ليتك�س املنا�سبة لإحتياجات ج�سمك بالإ�ضافة �إىل
املرتبة املنا�سبة ي�ضمن لك الدعم الكامل للج�سم.
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مراتب العائلة

مراتب اجلملة للعائلة
مهما كان �أ�سلوب حياتك � ..أمريكان ماتر�س توفر للعائلة
احلل الأمثل لنوم �صحي وب�سعر �إقت�صادي �أكرب جمموعة
من املراتب جلميع املقا�سات الأمريكية والأوروبية موا�صفات
معتمدة ب�أ�سعار يف متناول اجلميع.

مراتب فرتة النمو وال�شباب
�صحية ت�ستجيب لإحتياجات ج�سم �أبنائك خالل فرتة
النمو لإ�ستقامة العمود الفقري والقوام
دكتور ت�شوي�س

•مراتب �أمريكان ماتر�س م�صنعة
خ�صي�ص ًا لتوفري الدعم املثايل
للعمود الفقري ،الظهر ،الرفبة
والأكتاف خالل النوم.
•�إن �إ�ستخدام مواد ذات موا�صفات
متدنية يف ت�صنيع املراتب ت�ؤدي �إىل
هبوط املرتبة يف مناطق الثقل مما
ينعك�س �سلب ًا على العمود الفقري
مثل الظهر املنحني و�آالم الظهر
وعدم تنا�سق القوام .
•موا�صفات معتمدة من �أرقى
اجلهات واملراكز الطبية لرعاية
العمود الفقري والظهر يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

�إن رعاية العمود الفقري بالنوم ال�صحي
حتفظ �إ�ستقامة القوام طوال مراحل النمو

�أورثــوبـيـديــك
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مراتب االبناء والأطفال

نوم �صحي هادئ
ون�شاط متجدد
مميزات مراتب امريكان ماتر�س للأطفال

•حتمي اجلهاز التنف�سي للطفل لأنها م�صنعة من مواد طبيعية
مقاومة لتكون الفطريات التي ال تري بالعني املجردة.
•م�صنعة خ�صي�ص ًا لرعاية ظهر الطفل و�إحتواء ج�سمة الرقيق
بنعومة متوازنة.
•كفالة ت�صل �إىل � 10سنوات وال حتتاج لقلبها �أبد ًا ومتوفرة
مبقا�سات تقليدية وخا�صة.
•م�صنعة من مواد مقاومة لت�سرب ال�سوائل املن�سكبة من جراء
اللعب على ال�سرير.

احلركة الدائمة للطفل والن�شاط
اجل�سدي يف مرحلة النمو
الأوىل جتعله �أحوج ما يكون
للنوم ال�صحي الهادئ
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نثق يف جودة منتجاتنا
خدمة
الكفالة مع
�ضمان التبديل

لدى �شرائك مراتب �أمريكان ماتر�س نوع
 )Stylution - Natura - Laytexحت�صل على بولي�صة كفالة �ضمان
جودة املنتج من امل�صنع بالإ�ضافة �إىل كفالة �ضمان التبديل من
امريكان ماتر�س خالل خم�سة �سنوات �أو �أقل ح�سب �شروط تغطية
الكفالة التى �سهلناها لكم.
(Kluft - Aireloom

U.S.A

منتجات تهتم براحة ج�سمك
وخدمات ت�ضمن لك راحة بالك
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خدمة العمالء
املميزة

�إن م�س�ؤيل املبيعات يف معار�ضنا فريق حمرتف ومتخ�ص�ص يتم
تدريبهم لتقدمي الإ�ست�شارات وامل�ساعدة امل�ستمرة فيما يتعلق ب�أنواع
املراتب والتقنيات واملزايا املتوفرة يف كل مرتبة مما ي�ساعدك يف
الإختيار ال�صحيح واملثايل للمرتبة التي نتا�سب �أ�سلوب حياتك.

خدمة ما بعد
البيع

�إدارة عالقات العمالء وتقدمي الإ�ست�شارات بالتعاون مع نخبة من
الأخ�صائيني العامليني فيم يتعلق ب�إ�ضطرابات النوم.

التخزين

تخزين وفق موا�صفات عاملية ب�أحدث التجهيزات املتوفرة للحفاظ
على نظافة املرتبة وجودتها� ..إدارة �ألية وخدمات دعم لوج�ستي
تربط بني املخازن والأفرع.

خدمة
التو�صيل
والرتكيب
جمان ًا

خدمة
االق�ساط
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دولة الكويت
معر�ض

امريكان ماتر�س مول  -رفاهية ت�ستحقها
ال�شويخ منطقة امل�ستقبل  -املنطقة التجارية احلرة
�إمتداد ج�سر الغزايل  -خلف جامعة الكويت

ال�شويخ القدمية � -شارع البيب�سي  -خلف معر�ض ال�ساير
(لكز�س اجلديد)

هاتف 24610300 / 1 / 2 :

هاتف 22276822 / 22276833 :
فاك�س 22276844 :

فاك�س 24610303 :

معر�ض امريكان ماتر�س ليتك�س  -حويل
نوم �صحي طبيعي

معر�ض امريكان ماتر�س  -كيدز ماتر�س

ال�شويخ ال�صناعية (الثانية) �شارع  - 10بجانب معر�ض �سيارات �أودي
 -جممع كريتف  /ديزاين �سنرت

هاتف :

من امريكان ماتر�س

حويل � -شارع تون�س

 - 22263535فاك�س 22263536 :

هاتف  - 22659469 :فاك�س 22659468 :

معر�ض امريكان ماتر�س  -نوم �صحي ب�سعر �إقت�صادي
جنوب الفروانية  -ال�ضجيج  -جممع بولند

هاتف  - 24340418 :فاك�س 24342358 :

جديد

www.americanmattress.com.kw

اململكة العربية ال�سعودية

مدينة الريا�ض  -حي ال�سليمانية � -شارع العروبة
باجتاه طريق امللك عبد العزيز عمارة رقم  472معر�ض رقم ()1-2
هاتف +9661 4631983 / +9661 4162509 :
فاك�س +9661 4632144 :

اخلرب -طريق في�صل بن عبد العزيز  -حي الكورني�ش
هاتف +9663 8596497 :
فاك�س +9663 8596498 :

جمهورية م�صر العربية

جممع الداون تاون  -التجمع اخلام�س

املعر�ض الرئي�سي  -الــبارون �سنرت

القاهرة اجلديدة  -التجمع اخلام�س � -شارع الت�سعني
مبنى  - S1الدور الأر�ضي

طـريق الـدائـري  -الـقـطـامـية  -القاهرة اجلديدة
مقابل كارفور املعـادي
هاتف +20 1116111347 :

قطر

هاتف +20 23146211 / +20 1116111345 :
فاك�س +20 23146212 :

جممع بروة التجاري � -شارع �أبو هامور  -قطر  -الدوحة

هاتف - +974 44327799 :

فاك�س +974 44426699 :
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