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הבריאותי המרכז עם עמינח מזרון .2
ת תמיכה מספק הבריאותי המרכז  לו זקוק שגופך במקום נוספ
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המזרון. במרכז שקיעה מפני גופך על שומרים מיוחדים

11 ! !■ז-לדח-ך
?(*רי/ז

ענדנח. מוברח אתה
 האורטופד■ המזרון

ס ע□ ד מ .,הבריאות ה
פ
הו

§

 יסבלו או סובלים או סבלו אנשים סו מתוך8
 נפתרת הבעייה המקרים ברוב גב. מכאבי
מתאים. למזרון המזרון את שמחליפים ברגע

 השידרה) עמוד (מרפאי הכירופרקטורים אגודת
 המרכז עם מזרון על לישון ממליצה הבינלאומית

הבריאותי.
 שומר הבריאותי המרכז עם האורטופדי המזרון

 במשך מאוזן אופטימלי במצב השידרה עמוד על
הלילה. כל

 המזרון את לייצר רישיון יש לעמינח רק בארץ,
 תוכנן הוא הבריאותי. המרכז עם האורטופדי

 הבינלאומית הכירופרקטורים אגודת עם בשיתוף
-011חברת. ברשיון ומיוצר ארה״ב. אזא0א

 עמינח של אורטופדי הסופר המזרון את בחנות בקש
הבריאותי. המרכז עם

 על בידך שתלחץ כך ע״י אותו לזהות תוכל
 יותר שהוא ותרגיש המזרון של המרכזי השליש

בצדדים. השלישים משני קשה
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