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Maseczka bawełniana profilowana dla dorosłych
 

Cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Bawełniana profilowana maseczka na twarz do wielokrotnego użytku dla dorosłych.

 Maska wykonana ze 100% bawełny.

Posiada delikatne gumki zakładane za uszy utrzymujące maseczkę na twarzy, nie utrudnia zachowania normalnej aktywności.

Wyprofilowany kształt pozwala na bardzo dobre dopasowanie wyrobu do twarzy użytkownika. 

Produkt ogranicza dotykanie twarzy i zmniejsza przedostawanie się wydzielin (ślina, katar kaszel) na zewnątrz, wpływając tym samym
na ograniczenie przenoszenia drobnoustrojów drogą kropelkową.

 

Rozmiar maseczki: ok 15 x 22 cm (w najszerszych miejscach)

Przed pierwszym użyciem maseczkę zaleca się uprać.

Rekomenduje się prać z użyciem proszku do prania i dezynfekcji tkanin Clovin o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym,
grzybobójczym, wirusobójczym i sporobójczym. 

 

Kolor maseczki wysyłamy losowo spośród dostępnych w sklepie lub po wybraniu przez klienta określonego koloru.

W sprawie informacji o dostępnych kolorach maseczek prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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