Jonas
varmemasker
Har du problemer i kulden? Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?
Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet gir god beskyttelse mot kald og tørr luft.
Beskytter også åndedrett og blodomløp mot kulde. Nyttig og komfortabel for alle! Masken er
også ideell ved friluftsliv, idrett og arbeid ved lave temperaturer.

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet er egnet for mennesker med lunge- og hjertesykdommer,
men virker også forebyggende. Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og tørr luft, og er også nyttig for
de som driver fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde.
Varmen fra luften man puster ut lagres i metallfilteret, og varmer så opp luften man puster inn. Metallfilteret oppbevarer også den fuktigheten som finnes i ut-pusten og fukter luften man puster inn igjen, slik
at den blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet etter ansiktet og holdes på plass under et ribbestrikket
område i hals eller lue slik at luften strømmer lettere gjennom.
Filteret leveres i barne- og voksenstørrelse, med to ulike oppvarmingsgrader, ett hvitt og ett blått. Hvitt filter
brukes ofte av personer med dårlig lungekapasitet eller hjertesykdom. Blått filter har størst oppvarmingsgrad, men kan være litt tyngre å puste gjennom for dem med dårlig lungekapasitet. Filteret er laget i hudvennlig polyesterskum.

PS: Som medlem i NAAF får du superpris på alle varer i nettbutikken!
Lue til barn

Finnes i bomull, thinsulate
og akryl. Passer til 2-7 år.
Kommer i flere farger.
Medlemspris: 250 kr
Ordinær pris: 415 kr

Filter

Leveres til barn (S) og
voksne (L). Må bestilles
ved siden av lue eller hals.
Medlemspris: 300 kr
Ordinær pris: 465 kr

Jonas hals

Finnes i bomull, merinoull og akryl. Kommer i
én størrelse, passer til
ungdom og voksne.
Medlemspris: 250 kr
Ordinær pris: 415 kr

Lue til voksen

Finnes i bomull og akryl.
Kommer i flere farger.
Medlemspris: 250 kr
Ordinær pris: 415 kr

Jonas sport

Velegnet for fysisk aktivitet.
Filteret festes over nese og
munn med strikk bak hodet.
Én størrelse, passer til
ungdom og voksne.
Medlemspris: 350 kr
Ordinær pris: 500 kr

Har du spørsmål? Kontakt
oss på nettbutikk@naaf.no
eller ring 23 35 35 35

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

