PILLOW MENU
Вартість послуги - 200 ГРН. на весь період проживання
Cost of service 200 UAH for staying period

ПОДУШКА ПУХОВА / DOWN PILLOW
Традиційна пухова подушка з 100% гусячого пуху. Подушка допоможе Вам
виспатися і створить відчуття повної розслабленості.

ПОДУШКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ /
PILLOW FOR FEEDING
100% бавовна, наповнювач - кульки з пінополістиролу

Traditional down pillow from 100% goose down. A pillow will help you sleep and create a feeling of
complete relaxation.

100% cotton, a filler - balls from expanded polystyrene

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧНА / ORTHOPEDIC PILLOW

ПОДУШКА З БАМБУКОВИМ ВОЛОКНОМ /
BAMBOO FIBER CUSHION

Має унікальну, спеціально розроблену форму для кращої підтримки голови
і шиї. Під дією Вашого тепла приймає форму тіла і рівномірно розподіляє
тиск, знімаючи напругу з м’язів шиї і голови. Наповнювач – термочутливий
віскоеластік
It has a unique, specially designed shape for better support of the head and neck. Under the action
of your heat, it takes the form of a body and evenly distributes pressure, relieving tension from the
muscles of the neck and head. Filler - thermo-sensitive viscoelastic

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧНА ДВОКАМЕРНА,
АНТИАЛЕРГЕННА / PILLOW ORTHOPEDIC TWO-CHAMBER,
ANTI-ALLERGENIC
Виготовлена за сучасною технологією пошиття і складається з двох камер.
Перша камера являє собою «область для голови» (100% високоякісний
гусячий пух), друга камера являє собою «шийний валик» (пухо-пір’яна суміш
для створення підвищеної пружності). Подушка відповідає міжнародним
екологічним стандартам.
Made by modern technology of sewing and consists of two cameras. The first chamber is a “head
area” (100% high-quality goose down), the second chamber is a “neck roller” (down-feather mixture
to create increased elasticity). The pillow conforms to international environmental standards.

Бамбукові подушки виготовлені з натуральних волокон бамбука з додаванням
силіконізованого поліефірного волокна. Поєднання цих двох видів волокон
і особливо наявність в бамбукових волокнах особливого компонента «bamboo kun» забезпечує унікальні властивості подушок: комфортність, легкість,
володіє антибактеріальними і антиалергенними властивостями. Bиготовлені з
екологічно чистого матеріалу.

Bamboo pillows are made from natural bamboo fibers with by adding siliconized polyester fiber. The
combination of these two types of fibers and especially the presence in bamboo fibers of a special
component “bamboo kun” provides unique properties of pillows: comfort, lightness, has antibacterial and anti-allergenic properties. Made of environmentally friendly material.

ПОДУШКА З ГРЕЧАНОГО ЛУШПИННЯ /
BUCKWHEAT HUSK PILLOW
Найчистіший та найзручніший спосіб забезпечити міцний і комфортний сон.
Забезпечить правильне положення хребта і повторить контур шиї та голови,
запобігає головному болю і хропінню. Подушка завжди прохолодна і суха,
покращує кровообіг, заспокоює нервову систему.

The most clean and convenient way to ensure a strong and comfortable sleep. Provides the correct
position of the spine and repeat the contour of the neck and head, prevents headaches and snoring.
The pillow is always cool and dry, improves blood circulation, calms the nervous system.

