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Masti de protectie pentru adulti si copii 
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SĂNĂTATEA ESTE CEA MAI MARE BOGATIE !  
 
Interdicție de contact - măsuri politice la care  
nimeni nu s-ar fi așteptat in ziua astăzi. În câteva 
săptămâni virusul corona a schimbat întreaga lume și are un 
impact masiv asupra vieții noastre de zi cu zi. 
 
 
Pentru a putea reveni la normalitate cât mai repede este  deosebit de important să vă protejați pe 
voi și pe ceilalți de virus. 
Pe lângă spălarea periodică a mâinilor și respectarea 
distanța de siguranță prescrisă, este purtatul 
de măști de gură și nas de ajutor.  
  

MASTI DE PROTECTIE PARSA BEAUTY   
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Disponibile din 04.05 / 08.05.2020 

Măștile de protecție un MUST HAVE PERMANENT 
 
Deoarece măștile de gură și nas Covid-19 nu mai sunt exclusive 
în țările din sud-estul Asiei, dar folosite în toată lumea. 
Pe lângă protejarea lor împotriva prafului, a murdăriei ș acestea servesc mai presus de toate 
Bacteriile de protecție. În plus, acestea pot reduce riscul de infecție de la alții, 
deoarece reduc viteza picăturilor, care apar la tuse, strănut sau de la vorbit 
De obicei, atingeți fața și fața de până la 300 de ori pe zi asa se  
distribuie germenii de la mână la gură. 

MASTI DE PROTECTIE PENTRU ADULTI  

PRINTURI TREND CU CARACTER DE MODA  
 
Chiar și după dezvoltarea unui vaccin, se folosesc măști de față si o sa devina 
 rutină în viața noastră de zi cu zi.  
Masca nazală cel mai ușor mod. PARSA Beauty se ocupă de  
țesături la modă în culori proaspete.. 
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Textile testate pentru substanțe nocive 

MATERIAL: 
 

 Bumbac 100% 
 Prelucrare în 2 straturi 
 Spalare la 90 de grade 
 Țesătură cu standard OEKO-TEX® 100 

MASTI DE PROTECTIE PENTRU ADULTI  

KOMFORT: 
 Potrivire individuală datorită clemei nasului 
 Ținere optimă datorită buclelor de fixare reglabile 
 Interior plăcut 
 Se închide cu o potrivire specială pe bărbie 
 

COPII 

ADULTI  

STANDARD 100 de OEKO-TEX® este una 
dintre cele mai cunoscute etichete la 
nivel mondial pentru textile testate 
pentru substanțe nocive. Reprezintă 
încrederea clienților și siguranța ridicată 
a produselor. 

* unverbindliche Preisempfehlung 
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Copiii aparțin în special grupului de purtători de virus care practic nu au simptome 
dezvoltați și astfel pot să-i infecteze pe ceilalți. Copii de la 2 ani 
ar trebui să poarte o mască de gură și nas în public pentru a se proteja pe ei si generațiile 
noastre de bunici.  
 

* unverbindliche Preisempfehlung 

MASTI DE PROTECTIE PENTRU COPII 

DESIGNS COPII PENTR TRENDSETTER CEI MICI  
 
Pentru ca cei mici să poarte masca de gură și nas fără prea multă dramă, 
copiilor trebuie învățați distracția. Din această cauză 
PARSA Beauty se bazează pe modele jucăușe pentru fete și băieți. 
Leii curajoși, pisicuțele îmblânzite și lebedele frumoase salvează lumea 
și poate fi adaptat individual pe fața copilului datorită clemei nasului. 
 
 
 
 

Disponibile din 04.05 / 08.05.2020 
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Exemple de plasare 

MASTI DE PROTECTIE  

 
 
 
 
 
 
¼ CHEP-DISPLAY 
 ¼ Chep-Display 16 Cuie incarcare cui 6 / 9 buc 
 
SUGESTIE ASAMBLARE   
Masti Adulti         :  8  Cuie  
Masti Copii           :  8  Ciue 
Pe Cui                    :  6/9  buc 
Pret recomandat :  19,99 RON    
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Exemple de plasare 

 
DISPLAY MIC  
 
  
 
 
SUGESTIE ASAMBLARE   
Masti Adulti         :  4 Cuie  
Masti Copii           :  4  Ciue 
Pe Cui                    :  6  buc 
Pret recomandat :  19,99 RON 
 

MASTI DE PROTECTIE  
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Exemple de plasare 

MASTI DE PROTECTIE  

 
 
 
CROSS-SELLING MODUL STRIPE  
 
SUGESTIE ASAMBLARE   
Masti Adulti         :  6 Cuie  
Masti Copii           :  6 Ciue 
Pe Cui                    :  1  buc 
Pret recomandat :  19,99 RON 
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Exemple de plasare 

MASTI DE PROTECTIE  

 
 
 
TRAY  
Preasamblate cu 30 de bucăți. 
 
ASAMBLARE PRE-STABILITA  
Tray Adulti :                      30 buc 
Cod Furnizor :   00001061-200410 
Tray Copii :                      30 buc 
Cod Furnizor :   00001063-200410  
Pret recomandat :                      19,99 RON 
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www.parsa-beauty.de 


