MASKI I FARTUCHY - OFERTA
Jednorazowy fartuch osłaniający z włókniny - biały
FARTUCH NIEMEDYCZNY
MATERIAŁ: 100% polipropylen - certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
ROZMIAR: męski i damski
WYMIARY:
męski: długość fartucha od środka pleców 97 cm, obwód klatki piersiowej 156 cm,
długość rękawa od środka pleców 100 cm
damski: długość fartucha od środka pleców 109 cm, obwód klatki piersiowej 130 cm,
długość rękawa od środka pleców 81 cm
OPAKOWANIE: fartuchy pakowane w opakowaniu foliowym po 5 szt
PRODUKT POLSKI

Jednorazowy fartuch osłaniający z włókniny - zielony
FARTUCH NIEMEDYCZNY
MATERIAŁ: 100% polipropylen - certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
ROZMIAR: męski i damski
WYMIARY:
męski: długość fartucha od środka pleców 97 cm, obwód klatki piersiowej 156 cm,
długość rękawa od środka pleców 100 cm
damski: długość fartucha od środka pleców 109 cm, obwód klatki piersiowej 130 cm,
długość rękawa od środka pleców 81 cm
OPAKOWANIE: fartuchy pakowane w opakowaniu foliowym po 5 szt
PRODUKT POLSKI

Jednorazowa maska osłaniająca twarz z włókniny biała - rozmiar uniwersalny
MASKA NIEMEDYCZNA
MATERIAŁ: 100% polipropylen - certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
WYMIARY: długość 20 cm, szerokość po rozłożeniu 17 cm, szerokość bok 10 cm - na płasko
ROZMIAR: uniwersalny do osoby dorosłej
UNISEX
OPAKOWANIE: maseczki pakowane w opakowaniu foliowym po 10 szt lub po 50 szt
PRODUKT POLSKI
Maska wyposażona jest w delikatne elastyczne gumki, aby wygodnie zamocować ją za
uszami. Podzespoły wykorzystane do szycia masek (gumki i druciki) mają certyfikat
STANDARD 100 by OEKO-TEX.

Jednorazowa maska osłaniająca twarz z włókniny zielona- rozmiar uniwersalny
MASKA NIEMEDYCZNA
MATERIAŁ: 100% polipropylen - certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
WYMIARY: długość 17 cm, szerokość po rozłożeniu 17 cm, szerokość bok 7 cm - na płasko
ROZMIAR: uniwersalny do osoby dorosłej
UNISEX
OPAKOWANIE: maseczki pakowane w opakowaniu foliowym po 10 szt lub po 50 szt
PRODUKT POLSKI
Maska wyposażona jest w delikatne elastyczne gumki, aby wygodnie zamocować ją
za uszami. Podzespoły wykorzystane do szycia masek (gumki i druciki) mają certyfikat
STANDARD 100 by OEKO-TEX.

Maseczka osłaniająca twarz - jednowarstwowa - wiskoza bambusowa
MASKA NIEMEDYCZNA
MATERIAŁ: uszyta z jednej warstwy tkaniny: 100% wiskozy bambusowej, wykonana z tkaniny
posiadającej powłokę z jonów srebra.
Maska wyposażona jest w delikatne elastyczne gumki, aby wygodnie zamocować ją za
uszami.
ROZMIAR: maseczki dostępne są w rozmiarach: S (długość 18 cm, szerokość po rozłożeniu
15 cm, szerokość bok 15 cm- na płasko), M (długość 19 cm, szerokość po rozłożeniu 15 cm,
szerokość bok 15 cm- na płasko), L (długość 20 cm, szerokość po rozłożeniu 15 cm,
szerokość bok 5 cm- na płasko).
UNISEX
TEMPERATURA PRANIA: 30 °C, tkanina może się skurczyć podczas prania
lub dezynfekcji o ok 1-2 cm
OPAKOWANIE: maseczki pakowane po 10 szt w woreczku siatkowym wielorazowym
PRODUKT POLSKI
Nasze maseczki zostały wykonane z najwyższej jakości tkaniny 100% wiskozy bambusowej.
Są miękkie i przyjemne w dotyku nawet dla wrażliwej skóry. Tkanina bambusowa jest
świetna na upały - utrzymuje temperaturę o 2 stopnie niższą od otoczenia, rewelacyjnie
pochłania wodę.
Maseczki dodatkowo zostały wzbogacone o formułę Silver Plus Protection z nanocząsteczkami
srebra, które są niewidoczne i niewyczuwalne w dotyku.
Co istotne - jony srebra mają działanie przeciwbakteryjne - zabezpieczają i chronią przed
bakteriami oraz neutralizują i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Mają również działanie przeciwgrzybiczne i przeciwpleśniowe.
Nanocząteczki srebra są stosowane również w kosmetyce i medycynie, np. w nowoczesnych
aktywnych opatrunkach.

Maseczka osłaniająca twarz - dwuwarstwowa - bawełna, wiskoza
bambusowa
MASKA NIEMEDYCZNA
MATERIAŁ: uszyta z dwóch warstw tkaniny: zewnętrzna 100% bawełny, wewnętrzna 100%
wiskozy bambusowej, zewnętrzna warstwa maseczki wykonana z tkaniny posiadającej
powłokę z jonów srebra. Maska wyposażona jest w delikatne elastyczne gumki, aby
wygodnie zamocować ją za uszami.
ROZMIAR: maseczki dostępne są w rozmiarach: S (długość 18 cm, szerokość po rozłożeniu
17 cm, szerokość bok 8 cm- na płasko), M (długość 19 cm, szerokość po rozłożeniu 17 cm,
szerokość bok 8 cm-na płasko), L (długość 20 cm, szerokość po rozłożeniu 17 cm, szerokość
bok 8 cm-na płasko).
UNISEX
TEMPERATURA PRANIA: 30 °C, tkanina może się skurczyć podczas prania lub dezynfekcji o ok 1-2 cm
OPAKOWANIE: maseczki pakowane po 10 szt w woreczku siatkowym wielorazowym
PRODUKT POLSKI
Maseczki dodatkowo zostały wzbogacone o formułę Silver Plus Protection z nanocząsteczkami
srebra, które są niewidoczne i niewyczuwalne w dotyku.
Co istotne - jony srebra mają działanie przeciwbakteryjne - zabezpieczają i chronią przed
bakteriami oraz neutralizują i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Mają również działanie przeciwgrzybiczne i przeciwpleśniowe.
Nanocząteczki srebra są stosowane również w kosmetyce i medycynie, np. w nowoczesnych
aktywnych opatrunkach.

