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Hal tersebut disebabkan karena tulang punggung harus membebani
kepala sepanjang hari ketika beraktivitas karena semakin Andamenekuk
kepala, semakin besar tekanan pada tulang punggung tersebut dan 
mengakibatkan bahu kaku serta kepala menjadi pusing.   

Kamu dapat meredakan masalah tersebut dengan tidur. Namun apa
yang terjadi jika saat kamu tidur, masalah tersebut tidak hilang karena
kamu tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik ?    

Sering merasakan bahu kaku dan
kepala pusing saat bangun tidur? 



Milk Pillow akan membuatmu tidur dengan nyaman,
menghilangkan semua rasa lelah dan gangguan tidur
yang kamu rasakan selama ini karena kesehatanmu

berawal dari kualitas tidur yang baik. 

Sering mendengkur, sakit Leher dan insomnia?
Sudah pasti Milk Pillow Solusinya!

Milk Pillow



Milk Pillow berisi 500.000 serpihan latex 
yang dapat bergerak mengikuti setiap
gerakan di saat tidur sehingga memberikan 
tingkat kenyamanan yang tinggi 

Penutup bagian dalam 
Milk Pillow memiliki struktur 

kepadatan tinggi, berlapis, 
rangkap 3 yang kokoh untuk 

memblokir masuknya serpihan 
lateks dan menambah 

kenyamanan bantal.
100% Cotton

Padding Quilting

Non-woven

Material Milk Pillow



5 Struktur
Ergonomis 

Bagian untuk 
menopang

pelipis kanan 

Bagian untuk 
menopang 

tengkuk

Bagian untuk menopang 
kepala atas

Bagian untuk 
menopang
tengkorak 

kepala

Bagian untuk 
menopang
pelipis kiri



Perbandingan
Varian Milk Pillow 

Milk Pillow
68 x 42 x 9 cm

Milk Pillow Kids & Junior Milk Pillow Plus
68 x 37 x 10 cm
Direkomendasikan untuk 
yang suka bantal menahan 
sampai bahu serta lembut 
dan kenyal

Kids direkomendasikan untuk 
tinggi badan 90-120 cm

Junior direkomendasikan untuk 
tinggi badan 120-150 cm

: 55 x 34 x 7 cmJuniorDirekomendasikan untuk 
yang suka bantal keras dan 
sering ganti posisi tidur

Kids : 55 x 27 x 5 cm



Perbandingan
Dukung Tulang Leher Belakang

Perhatikan Gambar Perhatikan Gambar

VS

Bantal Biasa Milk Pillow



Bebas Bergerak
Ukuran bantal lebih besar,

tidur menjadi sangat nyaman
karena bebas bergerak

Mendukung tulang belakang leher
Bahan yang elastis dan kepadatan

yang tepat sehingga dapat menopang
leher yang kelelahan  

Struktur bantal yang ergonomis
Menjaga keseimbangan tekanan

tubuh, sehingga dapat mengurangi
stress otot

Material yang aman & higienis
Terbuat dari 100% Natural Latex dengan
anti bakteri alami membuat tidur Anda

nyenyak tanpa khawatir

Korean Best Seller 
Bantal berkualitas tinggi untuk kesehatan



Posisi Tidur apapun
tidak masalah   

Menopang
BahuMenopang

Kepala

5-15 derajat
Posisi bagus 
untuk leher

Menjaga keseimbangan tekanan tubuh, sehingga 
dapat mengurangi stress otot



Packaging
Milk Pillow


