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Maska antysmogowa NORMAL LIGHT dla dorosłych
 

Cena: 74,50 pln

Opis słownikowy

Producent MED PATENT

Opis produktu
 

Zalety:

• dostosowuje się do różnych kształtów i wielkości twarzy

• wykonana z cienkiej, miękkiej 2-warstwowej bawełny
• zapewnia komfort oddychania także w upalne dni
• nie podrażnia skóry twarzy
• dwa zawory wentylacyjne ułatwiają oddychanie
• wielorazowego użytku – filtr można wymieniać, a maskę umyć lub zdezynfekować

 

Przeznaczenie:

Maseczkę zakładaj zawsze, gdy istnieje ryzyko oddychania zanieczyszczonym powietrzem, w czasie smogu oraz w dużych miastach,
gdzie stężenie spalin samochodowych jest wysokie. Maseczka stanowi również świetną ochronę przed alergenami i wirusami.

Maska jest wyrobem medycznym zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

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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Budowa

Wykonana z miękkiej i cienkiej 2-wartwowej bawełny 160gr, aby nie podrażniać skóry twarzy w trakcie noszenia. Tkanina z jakiej
zrobiona jest maska pozwala na zapewnienie komfortu noszenia i oddychania także w upalne dni.

Dwa zawory wentylacyjne odprowadzają wilgoć oraz ułatwiają oddychanie oraz. Elastyczne metalowe wzmocnienie w górnej części
maski umożliwia dokładne dopasowanie jej do kształtu twarzy i nosa .

 

Filtr

Sercem maseczki jest filtr z aktywnym węglem klasy N99 zatrzymujący do 99% zanieczyszczeń, w tym pyły PM2,5 oraz PM10.
Skuteczność potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w amerykańskim Instytucie Nelsona.

Aktywny węgiel neutralizuje zapachy oraz zatrzymuje niebezpieczne dla organizmu związki chemiczne. Włókna filtra dzięki technologi
meltblown posiadają bardzo dobre właściwości filtracyjne.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, filtr należy wymieniać co 20-50 godzin.

 

Maska dostępna w dwóch rozmiarach do wyboru.

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

https://dlapacjenta.pl
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

 

 
 

Parametry

Rozmiar XS - S (0,00 pln), M - L (0,00 pln)
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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.
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