Massage Chairs & Accessories

A Healthier life with OGAWA
Ogawa means ‘stream’ in Japanese. Using this as our philosophy, OGWANA creates its corporate ideals based on the concept of
starting from a small river source to gradually emerging to become a mighty ocean.
From a humble beginning in 1996, OGWANA aims to help more people to achieve a better and healthier lifestyle through its innovation and superior quality of health and wellness products.
To date, we have 137 stores spreaded over 23 cities in 9 countries, namely Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, china, Hong
Kong, Vietnam, Thailand and Myanmar. The numbers are still growing to ultimately transform OGWANA into an international brand.
We are currently carrying more than 39 products under five categories which are relaxation, therapeutic, diagnostic and hygiene.
Our product are all designed and developed in-house and patented under the OGWANA name. Each year, we launch from 5 to 8
new products to continuously upgrade and elevate a higher quality of healthy living standard.
OGWANA promises to uphold excellence in our quality, and services through our steadfast commitment to our core values of accountability, honesty, integrity, creativity, and superiority. It is these values that have brought OGWANA a recognizable household
name, both on the local and global scene.

This is our history

This is our present.

This is our future.

Welcome to OGWANA world.

حياة صحية أكثر مع أوغاوا

معنى أوغاوا باليابانية التدفق وباستخدامنا لهذا كفلسفة لنا فقد أصبحت أوغاوا املثل األعلى للشركات مبفهومها بالبدء مبنبع
نهر صغير ثم التوسع لتصبح محيطا كبيرا
منذ البداية املتواضعة عام  1996تطلعت أوغاوا ملساعدة عدد أكبر من الناس للوصول إلى حياة أفضل وأكثر صحة من خالل
ابتكارها وجودتها العالية من املنتجات الصحية وحتى اآلن لدينا  173معرض في  23مدينة تشمل  9دول وهي ماليزيا وسنغافورة
واندونيسيا واستراليا والصني وهوجن كوجن وفييتنام وتايالند ومانيمارة
مازال العدد في تزايد للنقل اوغاوا إلى عالمة عاملية نحن منلك أكثر  39منتج حتت خمسة أقسام وهي االسترخاء والعالج والصحة
والنظافة مت تصميم وتطوير منتجاتنا محليا ولها إختراع أوغاوا وفي كل سنة نقوم بإطالق من  5إلى  8منتجات جديدة لرفع
وتطوير اجلودة لتواكب مقاييس احلياة الصحية.
تعدكم اوغاوا باحملافظة على االمتياز في جودتنا وباحملافظة على قيمتنا املعتمدة والصادقة والهادفة واملبدعة وان هذه القيم
هي التي جعلت أوغاوا إلى ماهي عليه اليوم وبالتمسك بقوة بهذه القيم فان أهداف فريقنا جعلت أوغاوا اسم معروفا على
الصعيدين احمللي والعاملي.
هذا تاريخنا

هذا حاضرنا

هذا مستقبلنا

مرحبا بكم في عالم أوغاوا

