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N I E M E D Y C Z N E

O F E R T A

W I E L O F U N K C YJ N E

MASECZKI



Dodatkowo można do niej włożyć za pomocą kieszeni 
po wewnętrznej części maseczki tkaninę filtracyjną.

Po wyciągnięciu 
z opakowania maseczka 

jest gotowa do użycia.

Maseczkę po zdjęciu należy 
wyprać, uprzednio wyrzucając 

wkład. Taka maseczka 
ponownie nadaje się do użytku.

Charakterystyka produktu: • Maseczka 2-warstwowa z miejscem na dodatkowy filtr • Maseczka wzmocniona jest  
u góry drucikiem,  który zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka 
nie utrudnia oddychania • Dzięki mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Bezpiecz-
na dla skóry posiada certyfikat OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 100% PES

Certyfikaty:                              OEKO-TEX Standard 100

Gramatura: 1 warstwa materiału to 105 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 210 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania: UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C. / 2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 90°C. / 5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Biały

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produckja: Polska

Instrukcja umieszczenia 
dodatkowego filtra:
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z kieszonką na filtr
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Charakterystyka produktu:

•  Maseczka 2-warstwowa • Maseczka wzmocniona jest u góry drucikiem,  który zapewnia 
lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka nie utrudnia oddychania • Dzięki 
mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Bezpieczna dla skóry posiada certyfikat 
OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 100% PES

Certyfikaty:
                                       OEKO-TEX Standard 100 42 250 77 75 601 257 281 

Gramatura: 1 warstwa materiału to 105 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 210 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania:

UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C.
2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 90°C.
5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Biały

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produkcja: Polska
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Dodatkowo można do niej włożyć za pomocą kieszeni 
po wewnętrznej części maseczki tkaninę filtracyjną.

Po wyciągnięciu 
z opakowania maseczka 

jest gotowa do użycia.

Maseczkę po zdjęciu należy 
wyprać, uprzednio wyrzucając 

wkład. Taka maseczka 
ponownie nadaje się do użytku.

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA 
PROFILAKTYCZNA
z kieszonką na filtr
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Charakterystyka produktu: • Maseczka 2-warstwowa z miejscem na dodatkowy filtr • Maseczka wzmocniona jest  
u góry drucikiem,  który zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Ma-
seczka nie utrudnia oddychania • Dzięki mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się  
• Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 60% Bawełna, 40% PES

Gramatura: 1 warstwa materiału to 112 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 224 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania: UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C. / 2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 200°C. / 5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Kremowy, naturalny

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produkcja: Polska

Instrukcja umieszczenia 
dodatkowego filtra:
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Charakterystyka produktu:

• Maseczka 2-warstwowa • Maseczka wzmocniona jest u góry drucikiem,  który zapewnia 
lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka nie utrudnia oddychania • Dzięki 
mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 60% Bawełna, 40% PES

Gramatura: 1 warstwa materiału to 112 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 224 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania:

UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C.
2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 200°C.
5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Naturalny

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produkcja: Polska

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA 
PROFILAKTYCZNA
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