
سرآغاز زندگی سبز
M e m o r y  F o a m  P i l l o w 

برای تسکین درد 
در بیماران مبتال به 

آرتروز گردن
 راحتی مهره های 

پشت گردن 
و حفظ حالت مناسب 

ستون فقرات 

بهترین  پیشنهاد +

  ویژگی های فوم های هوشمند: 

 تغییر شکل در اثر دمای بدن
 برگشت پذیری مناسب پس از برداشتن نیرو در ناحیه تماس

 تسهیل در جریان گردش خون
 جلوگیری از گرفتگی عضالت 

 جلوگیری از درد در ناحیه ستون فقرات  و گردن 

 بالش های فوم هوشمند   با حمایت از ستون فقرات 
و مفاصل ما در هنگام خواب و تنظیم هوشمند موقعیت صحیح،  

باعث کاهش تنش روی ماهیچه ها و اعصاب می شوند.

سیستم 
گردش هوا

ضد آلرژی ضد گرد و غبار

الیاف
 100% طبیعی

روکش 
قابل شست و شو

»  M a d e   i n   M a l a y s i a  « مالزی   کشور  ساخت 

گواهینامـه کنتـرل بازرسـی و کیفیـت از موسسه  کشور آلمان.

روغن نخل سبزروغن خرما

فوم هوشمندپلیمر نخل

 امتیازهای 
بالش های

فوم هوشمند



 کمپانی Wansern به واسطه دسترسی به 
جنگل های گرمسیری پس از تحقیقات زیاد 

توانسته با موفقیت به پلیمری با کیفیت مناسب 
بر مبنای روغن نخل 100% طبیعی برای تولید فوم 

ویسکو االستیک )Viscoelastic Foam( دست یابد.

 وجود منافذ 
متعدد در رويه 

بالش که موجب 
جريان هوا 

مي شود، سبب 
کاهش تعريق 

در زمان خواب 
مي شود.

فوم هوشمند برای اولین بار در سال 1996 به درخواست سازمان فضايی ناسا 
)Ames Research Center( توسط موسسه تحقیقات ايمز )NASA(

برای بهبود ايمنی بدن فضانوردان بر روی بالشتک های فضاپیماها، تولید 
و اختراع شد تا متناسب با  طبیعت و حرارت بدن فضانورد فرم و شکل  
گیرد به طوری که امنیت فضانورد  در مقابل فشارهای جوی تضمین شود.

اين نوع فوم به دلیل حساسیت پذيری به دما دارای ويژگی های منحصر به 
فردی است که مصارف پزشکی مختلفی را شامل می شود.

کمپانی Wansern SDN  با برند تجاری  ، پس از تحقیقات 
زياد و مبتکرانه و با توجه به دسترسی وسیع به جنگل های گرمسیری مالزی، 
توانسته با موفقیت به پلیمری با کیفیت بسیار مناسب و منحصر به فرد 
بر مبنای »روغن نخل سبز« برای تولید فوم هوشمند )ويسکواالستیک( 
تشک و بالش با کیفیت خوب دست پیدا کند. در حال حاضر اين محصول 
به بسیاری از کشورهای کشورهای اروپايی و آمريکايی صادر می شود. اين 
پلیمر طبیعی و ويژه، ماده خام مناسبی برای تولید  تشک و بالش های 

ارتوپدی پزشکی به حساب می آيد.

 شکل خالقانه اين بالشت باعث می شود تا سر 
و گردن در طول خواب در وضعیت مناسبی قرار 
با  کمپانی   هوشمند  فوم  گیرد. 
فرمول انحصاری هر زماني که فرد تغییر وضعیت 
از  و  شده  منطبق  بدن  حالت  با  سريعاً  دهد، 

سروگردن محافظت مي کند. 

 ارتفاع بالش در دو سر آن يکسان نیست و اين 
نوع بالش ارگونومیک به حفظ حالت مناسب ستون 
فقرات در هنگام خواب کمک می کند. سمت بلندتر 

مناسب برای خوابیدن به پهلو و سمت کوتاه تر 
مناسب برای خوابیدن به پشت می باشد. 


