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Link do produktu: https://www.dreptaki.com.pl/chusta-dziecieca-junior-original-us-buff-rainbow-multi-p-2027.html

Chusta Dziecięca Junior Original US
Buff RAINBOW MULTI
Cena

70,99 zł

Cena poprzednia

75,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BUF118335.555.10.00

Kod EAN

8428927338655

Producent

Buff

Opis produktu
Nowy, ulepszony Junior Original Buff®. Doskonałe rozwiązanie na każdą porę roku. Zaprojektowany z myślą o dzieciach od 3 do 12 roku życia.
Nowy Original Buff - zamysł i esencja pozostaje ta sama, lecz nasza legendarna chusta rozpoczyna nową erę! Jeszcze bardziej wygodna i
naturalna niż kiedykolwiek.

Chusta Original Buff dla dzieci
4 WAY STRETCH - produkt wykonany z materiału rozciągliwego we wszystkich kierunkach dla lepszego komfortu i dopasowania.
50 UPF Sun Protection - ochrona przed promieniowaniem UV. Próbki materiału były testowane pod względem ochrony przed
promieniowaniem UV przez LEITAT - Textile Technology Intituties zgodnie ze standardami AS/NZS 4399:1996. Wskaźnik wykazał
UPF>50 (98% ochronę przed promieniowaniem UV).
RECYCLED POLYESTER MICROFIBRA - zaprojektowane zgodnie z myślą zrównoważonego rozwoju przy użyciu czystego plastiku z butelek
pochodzących z recyklingu dostarczonego i certyfikowanego przez Repreve®. Jedna chusta wykonana jest z recyklingu 2 plastikowych
butelek.
MOISTURE MANAGEMENT - pot i wilgoć powstająca w trakcie wysiłku fizycznego odprowadzana jest na zewnątrz. Zapewnia komfort oraz
pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała.
MULTIFUNCTIONAL - szeroka gama zastosowań i pomysłów jak nosić jeden produkt. Pojedyncza chusta Buff oferuje wiele możliwości
użytkowania:
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100% SEAMLESS - rurowy kawałek materiału wykonany bezszwowo zapewnia maksymalny komfort twojej skórze.
DRIES QUICKLY - materiał zawierający wysokie właściwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Skutecznie i szybko transportuje pot
oraz wilgoć na zewnątrz.
Chusta Junior Original BUFF jest doskonałym rozwiązaniem dla dzieci i młodzieży. Można go używać o każdej porze roku zarówno do uprawiania
sportów na świeżym powietrzu biegania, jazdy na rowerze, turystyki, w drodze do szkoły czy jako element codziennej garderoby. W łatwy
sposób z chusty można zrobić czapkę, opaskę, maskę czy kominiarkę, może służyć także jako szalik czy ozdobna apaszka. Original Buff chroni
zarówno latem - przed słońcem, jak i zimą - przed wiatrem i zimnem.
Dlaczego wybrać ORIGINAL BUFF a nie zwykłą chustę?
Chusty marki Buff wyróżniają się jakością materiału. Firma BUFF®, której siedziba mieści się w pobliżu Barcelony, od ponad dwóch dekad
rozwija proces produkcji, doskonaląc właściwości wykorzystywanych materiałów.

Materiał:
95% Poliester Microfibra
5% Elastan
Prać w pralce (40˚C). Nie ma potrzeby prasowania. Nie suszyć w suszarkach bębnowych.
Wymiary: 20,3 cm x 48 cm
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