Mehki čepki po meri

Trak za ušesa

Po natančnem odtisu ušesa izdelani mehki čepki
VODA X odlično ščitijo ušesa pred vodo. Zaradi
izdelave po meri ne izpadajo iz ušesa, dobro
tesnijo v sluhovodu in so udobni za uporabo.

Neoprenski trak za ušesa EAR BAND-IT se
zaradi anatomske oblike lepo prilagaja glavi in
ušesom. Skupaj s priloženimi čepki ščiti pred
vdorom vode v sluhovod.

Značilnosti VODA X mehkih čepkov:
• individualna izdelava
• izdelano iz antialergijskega mehkega materiala
• optimalno prileganje - dobro tesnenje
• udobna uporaba
• možnost izbire barve
• enostavno vstavljanje in odstranjevanje
• enostavno vzdrževanje popolne čistoče
• trajnost - popolnoma obstojna oblika

Velikosti:
• S - otroci do 4. leta
• M - otroci 4 - 9 let
• L - odrasli 9+ let

Postopek izdelave:
• izdelava odtisa
• izbira želene barve
• individualna proizvodnja

VODA X
najboljša
izbira

!

Zaradi izdelave po meri, obstojnosti, ter
možnosti vzdrževanja čistoče mehkih čepkov, je
VODA X najboljša zaščita ušes pred vodo. Za
izdelavo uporabljamo najkakovostnejši material
iz Nemčije - od proizvajalca DREVE.
Darilo:
za varno shranjevanje VODA X
mehkih čepkov podarimo etui.

Trak preprosto namestite
okoli glave in ga zapnete
na tilniku.

Pod trakom za ušesa
morate namestiti mehke
silikonske čepke PUTTY
BUDDIES.
Silikon oblikujete v kroglico, ki jo namestite na
zunanji del ušesa. tako, da povsem zapolni
zunanje uho. Če je le mogoče uporabljajte
čepke, ki so izdelani po meri (VODA X). V tem
primeru trak za ušesa običajno niti ni potreben.
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Komplet vsebuje :
• 1 x trak EAR BAND-IT
• 2 x silikonska čepka PUTTY BUDDIES
• 1 x etui za shranjevanje

Alpine ušesni čepki

SwimSafe™
SwimSafe ušesni čepi ščitijo ušesa pred vdorom
vode med plavanjem, tuširanjem in ostalimi
vodnimi aktivnostmi. Uporabljamo jih lahko v
primeru vnetja ušes ali preventivno proti
nastanku vnetja ušes. Posebno izdelani filtri
omogočajo poslušanje zvoka iz okolice in jasno
razumevanje govora.
• Se ne potopijo
• Zadržujejo vodo, prepuščajo zvok
• Ščitijo pred mrzlim vetrom
• Priložena Alpine škatlica za shranjevanje
• Ščitijo pred vnetjem ušes
Original iz
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Zakaj izbrati ušesne čepe Alpine?
• izdelano iz izredno udobnega Alpine Thermo
Shape (ATS) materiala, katerega omehča
toplota ušesa, nato pa se prilagodi obliki
sluhovoda
• ATS material je antialergičen
• ne vsebuje silikona
• revolucionarni model ušesnih čepov
• odlično razmerje med ceno in kvaliteto
• temeljito preizkušeno in učinkovito
• za večkratno uporabo.
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