PILLOW TALK
MENU DE ALMOFADAS • PILLOW MENU
Todas elas têm a sua personalidade: há as easy going, as
que se adaptam a várias situações, as mais aventureiras
ou as que preferem, acima de tudo, o conforto.
Fique a conhecê-las e faça um match com a almofada dos seus sonhos.
Each one have their own personality: there are easy going ones, those that adapt
to various situations, the most adventurous or those who prefer comfort, above all.
Get to know them and make a match with the pillow of your dreams.

A VERSÁTIL • LÁTEX
THE VERSATILE • LATEX
Aventureira. Para aqueles que procuram
máxima adaptação e versatilidade.
Alta e firme.
Adventuress. For those seeking maximum fit and versatility.
Tall and firm.
A DESCONTRAÍDA • KENTO
THE RELAXED • KENTO
Sem pressões. A almofada sensível à temperatura corporal,
com enchimento viscoelástico.
Fofa - como se quer - mas não em demasia.
No pressures. The body temperature sensitive cushion
with viscoelastic filler.
Soft – like it should - but not too much.
A NATURISTA • DUVET
THE NATURIST • DUVET
Tudo ao natural. Com um enchimento completamente orgânico.
Uma fofura de almofada.
All natural. With a completely organic filling.
Such a tender pillow.
A BOA ANFITRIÃ • MASH GEL
THE GOOD HOST • MASH GEL
Gosta de receber bem. Microfibra com tratamento de gel,
a combinação perfeita para uma noite tranquila.
Uma fofura de almofada.
Likes to receive well. Microfiber with gel treatment,
the perfect combination for a quiet night.
Such a tender pillow.
A ENFERMEIRA • ANTIÁCAROS DF
THE NURSE • ANTI-ALLERGY DF
Sempre preocupada com o seu bem-estar. Com tratamento
anti-ácaros, anti-bactérias e anti-fungos.
Fofa - como se quer - mas não em demasia.
Always concerned about your well-being. With treatment
against mites, bacteria and fungus.
Soft – like it should - but not too much.

