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  R-shield vás chrání před patogeny, 

smogem a jinými nečistotami v ovzduší

Výrobce:
RESPILON Trade s.r.o.,  
Příkop 4, Brno, ČR 
www.respilon.com
www.r-shields.com 

Složení:
Nákrčník: 
84 % polyester, 16 % elastan
Nanovlákenná membrána:  
99,99 % polypropylen
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�ltr RESPILON®

Varování:

Výrobek není vhodný pro děti do 2,5 let věku. V  případě jeho používání musí 
být dítě pod neustálým dohledem zodpovědné dospělé osoby. Chraňte před 
ohněm.

Balení obsahuje jeden kus nákrčníku R-shield.

Vážený zákazníku,

R-shield kombinuje spolehlivou ochranu dýchacích cest se stylovým vzhledem. 
Díky speciálnímu nanovlákennnému fi ltru zachytí 99,9 % nebezpečných částic 
z  ovzduší a  zároveň zůstává vysoce prodyšný. Je vhodný pro rodiny s  dětmi, 
běžce, chodce, cyklisty, motocyklisty i lovce. Vysoce kvalitní strečový materiál bez 
jakýchkoliv chemikálií odvádí pot a vlhkost. Díky tvarovatelnému nosnímu klipu 
prochází vdechovaný vzduch skrz nanovlákennou membránu, která tak účinně 
chrání vaše dýchací cesty.

Loono - podpora neziskové organizace, 
poskytující jasné a  srozumitelné informace 
o  základních principech péče o  zdraví, 
prevenci a samovyšetření #prsakoule

Charity Jam - největší charitativní freestyle 
BMX soutěže v  České republice na podporu 
mentálně i tělesně hendikepovaných

Parrot - podpora Klubu nemocných cystickou 
fi brózou

Proč je R-shield nejlepší?

Jedinečný nanovlákenný fi ltr RESPILON®, který je součástí tohoto nákrčníku, 
vyniká vyšší fi ltrací smogových částic PM2,5 a PM1,0 ve srovnání s jinými 
dostupnými produkty a současně zůstává skvěle prodyšný. Evropské, americké
a čínské nezávislé laboratoře potvrzují, že nanovlákenný fi ltr RESPILON® 
zachycuje 99,9 % nejškodlivějších vzdušných částic a patogenů.

“R” v názvu R-shield znamená:

RESPILON® hi-tech nanovlákenný fi ltr
Rezistence proti znečištěnému vzduchu a částicím PM2,5 a dokonce i PM1,0
Revoluce v osobní ochraně zdraví
Redukce množství plastového odpadu z jednorázových ústenek

Společně pomáháme

Z každého prodaného kusu
speciální edice R-shieldu
přispívá společnost RESPILON
20 Kč těmto neziskovým 
organizacím.
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