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MASECZKA OCHRONNA 

Mo¿na praæ w temperaturze 60 stopni.
Mo¿na prasowaæ po stronie zewnêtrznej
w temperaturze 100 stopni.

Maseczki wielokrotnego u¿ytku.

Dwie warstwy materia³u 

Materia³ zewnêtrzny bawe³na.
Materia³ wewnêtrzny flizelina.

Delikatna gumka zak³adana za uszy.
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Maseczki ochronne na twarz wykonane wed³ug  wytycznych
konsultanta ds. chorób  zakaŸnych opublikowanych na stronach 
Ministerstwa Zdrowia

Oeko-Tex standard 100 to certyfikat úwiadczàcy o jakoúci produktów tekstylnych 
i wùókienniczych, które majà bezpoúrednià stycznoúã ze skórà czùowieka. 
Organizacja Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których zostaùy 
przeprowadzane badania majàce na celu zweryfikowaã obecnoúã 100 
najbardziej niebezpiecznych substancji zagraýajàcych konsumentom.

Dziæki badaniom przeprowadzonych w laboratoriach na caùym úwiecie  certyfikowane produkty 
sà wolne od úrodków wpùywajàcych niekorzystnie na zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów 
czy substancji, które mogà byã przyczynà wywoùywania alergii).Ocenie podlegajà równieý takie 
czynniki jak zapachy obce czy odpornoúã na pot i úlinæ. Etykiety standardu najwyýszej jakoúci 

Nasze maseczki wykonane s¹ z bawe³ny 
z powy¿szym certyfikatem o numerze IW00005IW. 
Zbadane na substancje szkodliwe. I  klasa produktów.



- bia³y                       - jasny melange
- czarny                    - grafit
- kremowy               - jeans
- granatowy
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Kolorystyka

3 zak³adki

Nasze maseczeki ochronnych posiadaj¹ 3 zakladki. 
Sa to "faldki" materialu ulozone na sobie i zszyte po bokach. 
Tak uszyte maseczki latwo dostosowac do obrysu twarzy. 
Mozna naciagnac material na nos oraz na brode. 
Zapewnia to maksymalna ochrone. 

Maseczki bez zakladek nie sa w stanie dopasowac sie do obrysu twarzy.



Warstwa zewnêtrzna:
100 % bawe³na

Warstwa wewnêtrzna
flizelina
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Sk³ad materia³u 

Warstwa zewnêtrzna:
92 % bawe³na
8% elastan

Warstwa wewnêtrzna
flizelina

Kolory bia³y, kremowy: Kolory czarny, grafit, szary, 
     jeans, granatowy.



Kontakt: 

Sklep Bielizna u Joli.
Ul.Koœciuszki 31 B 
Jas³o - Budynek GAMA

Zamówienia mo¿na sk³adaæ poprzez:
- Facebook BieliznauJoli
- Messenger BieliznauJoli
- telefonicznie lub SMS : 518 320 739

Aktualn¹ dostêpnoœæ podajemy na facebooku na naszym profilu Bieliznaujoli.. 
Mo¿na równie¿ wysy³aæ zapytania poprzez messengera lub SMS-em: 518 320 739

Wysy³amy kurierem DPD. Koszt wysy³ki przedp³ata 15 z³, pobranie 19 z³. Przy zamówieniu 15 sztuk wysy³ka 1 z³
Wystawiamy fakturê lub paragon 23% VAT. Podane ceny s¹ z VATem.



Bielizna u Joli
Budynek “Gama”
Ul. Koœciuszki 31B 
38-200 Jas³o

518 320 739

#zostanwdomu
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