
הבריאותי המרכז בלי אחר מזרון .1
השידרה ועמוד שוקע הגוף מרכז הבריאותי המרכז בלי (במזרון

להתעקם. עלול

הבריאותי המרכז עם עמינח מזרון .2
 לו זקוק שגובר במקום נוספת תמיכה מספק הבריאותי המרכז
 אורטופדיים חיזוקים תרשים). שלו(ראה הכובד במרכז ביותר:

המזרון. במרכז שקיעה מפני גופך על שומרים מיוחדים

ח.1ד1ע מוכרח אתה
האורטופד■ המזרון*ך0,

.,יאות המרק ע□
 יסבלו או סובלים או סבלו אנשים 10 מתוך 8

נפתרת הבעייה המקרים ברוב גב. מכאבי
 השידרה) עמוד הכירופרקטורים(מרפאי 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. א1א0

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

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

בצדדים. השלישים משני קשה

זז1נ1נוו<י1!1ו!
 יפו, רח׳ :ירושלים .203 דיזנגוף רח׳ :תל־אביב ג׳ורג׳). קינג מרח׳ (בגיסה ב׳ קומה סנטר, דיזנגוף :ת״א ראשית תצוגה .054־20777 טלפון :צבי ניר יניב. חנויות רשת :ומכירה תצוגה
 שד׳ :נהריה .45 הרצל רה׳ :נתניה .71 הפלמ״ח רה׳ :כאר־שכע .78 הרצל רה׳ :חיפה הרישוי. משרד ליד ההסתדרות, רחוב חיפה, מפרץ :לצפון ראשית תצוגה .226 חנות כלל, מרכז

:מורשות סוכנויות •46 הנעתו!
סירקין גלילי, רהיטי :גבעתיים .67 סזקולוב נתן, רהיטי :הרצליה .122 בנימין נחלת מוניטין, רהיטי ; 145 הרצל ורד, רהיטי :תל־אביב .120 לחם בית דרך רויאל, רהיטי :ירושלים

פיטוסי. רהיטי :כרמיאל הגליל. רח׳ פאר, רהיטי :טבריה פל. בנין מסחרי, מרכז רהיט, כל־בו :קרית־שמונה .18 אילת דיוריט, :חולון .103 הרצל עלפי, רהיטי :ראשון־לציון .13
 :חדרה מסחרי. מרכז פנים, עיצוב :עילית נצרת .13/235 העתיקה העיר צ׳חנובסקי, רהיטי :עכו ירושלים. רח׳ ינקו, הרשקוביץ רהיטי ; 97 ירושלים רח׳ כנעני, רהיטי :צפת

אשדה מרהיט, :אשדוד .26 הירש הברון בלושטין, רהיטי :פתח־תקווה .141 ויצמן תל־חי, רהיטי :כפר־סבא •11 העצמאות ככר עלית, רהיטי :נתניה .78 הגיבורים הדיור, תרבות
•4יייי התזזזזזייז •■<זיי *חתר רהיוזי • דימו:י ל.147 ההסתדרות גזית. רהיטי :אשקלוו .7 רוגוזין ״י ״ ״י ייי ——***״יי*-■׳״*־■—יייי* י״' ייי
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