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Uniwersalna maseczka na twarz do 
noszenia przez krótki czas

Oto niektóre z miejsc i branż, w których VS1 będzie 
odpowiednia:

• Użytek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Sprzedawcy detaliczni i osoby odwiedzające ich punkty
• Osoby odwiedzające obiekty (hotele/festiwale/stadiony)
• Osoby odwiedzające centra wystawiennicze
• Osoby odwiedzające obiekty sportowe (kluby

piłkarskie / otwarte i zamknięte obiekty sportowe)
• Klienci salonu fryzjerskiego
• i wiele więcej

Odniesienia
5. P. De Kort, ‘Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks’, Personal Communication, June, 2020.

Zwrócić lub wymienić: 

Ze względu na przepisy zdrowotne maseczki są uważane za przedmioty osobiste i nie podlegają wymianie ani zwrotowi w celu ponownej sprzedaży. Maseczka na 
twarz zostanie wymieniona jedynie w przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady w materiale lub projekcie.

VS1 oferuje komfort i wygodę

Nasza maseczka na twarz VS1 spełnia swój cel, jednocześnie zapewniając komfort. Starannie opracowana 
maseczka na twarz zapewnia wentylację i chroni noszące ją osoby przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, 
jak również ludzi wokół nich przed jakimikolwiek kropelkami wydzielanymi przez osoby noszące maseczkę. Zgodnie z 
koncepcją charakteryzuje się ona czystością chemiczną (minimalne ilości lotnych związków organicznych – LZO) i 
spełnia najsurowsze wymogi standardu OEKO-TEX Standard 100, klasa 1 w odniesieniu do kontaktu ze skórą. 
Materiał został poddany niezależnej ocenie i uznany za odpowiedni do długotrwałego[5] oddychania przez produkt, w 
szczególności w przypadku zastosowań związanych z ochroną twarzy. Maseczka na twarz została zaprojektowana, 
aby zapewniać bezpieczne dopasowanie, a jej uniwersalny kształt jest odpowiedni dla osób dorosłych.

Nosząc maseczkę na twarz, należy zawsze stosować się do dobrych praktyk w zakresie higieny i utrzymywać 
dystans społeczny. Produkt może redukować rozprzestrzenianie się infekcji, jednak nie zapewnia osobie go noszącej 
pełnej ochrony, dlatego poza użytkowaniem produktu konieczne jest także postępowanie zgodnie z zaleceniami 
organu ds. zdrowia.

Nasza maseczka na twarz VS1 jest wykonana z jednej warstwy miękkiej pianki, a jej ergonomiczny design ma na celu 
zapewnienie bezpiecznego przylegania do twarzy o różnych kształtach. Dostępna w jednym rozmiarze, który jest 
odpowiedni dla osób dorosłych, maseczka na twarz została zaprojektowana do noszenia przez krótki czas.



Kategoria:
• Uniseks
• Vita Shield nie jest wyrobem medycznym ani

sprzętem ochrony osobistej.

Nie jest to wyrób medyczny ani sprzęt ochrony osobistej. Produkt nie jest pakowany w sterylnym otoczeniu.

Firma Vita troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie osób używających jej produktów. Istotne jest to, że 
wykorzystujemy pianki, które są precyzyjnie dopasowane do potrzeb osób noszących nasze maseczki na twarz, 
dlatego też pianki zostały poddane niezależnym testom i otrzymały certyfikat OEKO-TEX. Do produkcji naszych 
maseczek na twarz wybraliśmy pianki, które spełniają standard 100, klasa 1 w odniesieniu do kontaktu ze skórą.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Możliwość ponownego użycie do 
maksymalnie 3 prań. 
Należy wyprać produkt ręcznie w zimnej wodzie przed użyciem i wysuszyć na powietrzu, a następnie prać po 
każdym użyciu. Umieścić produkt w woreczku do prania (lub poszewce na poduszkę) i prać w pralce w temp. 
60°C – nie suszyć w suszarce ani nie prasować. Produkt można prać maksymalnie do 3 razy. Gdy okres 
przydatności do użytku minie, należy zutylizować produkt w odpowiedzialny sposób.

Niezależne testy:
• OEKO-TEX – standard 100, klasa 1 w odniesieniu

do kontaktu ze skórą
• Najwyższy poziom czystości chemicznej

(minimalne ilości LZO)

Sposób użycia:
1. Przed dotknięciem produktu umyć ręce.
2. Podnosić za zauszniki (płaską krawędzią

skierowaną do dołu).
3. Wsunąć zauszniki za uszy w celu

zagwarantowania maksymalnej osłony ust i nosa z
minimalnymi szczelinami.

4. Podczas noszenia unikać dotykania maseczki.
5. Przed ściągnięciem produktu umyć ręce.
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Certyfikat:

Kontakt: Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem 
vitashield@thevitagroup.com lub odwiedzając stronę www.thevitagroup.com/vita-
shield-face-covering/
Minimalne zamówienie: 1,000

Ograniczenie odpowiedzialności: Maseczka na twarz jest dostarczana bez żadnych gwarancji. Firma Vita (Holdings) Limited nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej czy 
dorozumianej, w tym m.in. warunków lub gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu czy nienaruszania praw podmiotów trzecich. Użytkownik korzysta 
z produktu na własne ryzyko.
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