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“LAUMA LINGERIE” 

 

Informācija par produktu 

Mazgājama un atkārtoti lietojama kokvilnas un viskozes auduma sejas maska. 1 slāņa 

viskoze, 1 kārtas kokvilna. Mazgājams 60 grādos. 

 

 

Produkciju var iegādāties 

Veikalā “Lauma Lingerie" Ziemeļu ielā 19, Liepājā 

Elektroniski uzņēmuma e-veikalā 

 

Cena: 1.70 eiro. 

 

Kontaktinformācija 

     E-pasts: eshop@laumalingerie.com 

     Tālrunis: 63 410 222  

     Mājaslapa: laumalingerie.com/collections/featured/products/face-mask   
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SIA “NOVELLA” 

 

 

Informācija par produktu 

 

Varam izgatavot dienā 1000/1200 gab. Mēs piedāvājam vairākkārt lietojamu 

(mazgājama) sejas maska, 2 slāņi ar membrānas audumu (neaustais materiāls) 

poliesteris 100%, laba gaisa caurlaidība, Deguna daļā (starp slāņiem) ir iešūts 

fiksators, stiprinājums ar gumijām aiz ausīm, divas krāsas. Pēc mazgāšanas un pirms 

lietošanas masku obligāti jāapstrādā ar tvaiku. 

 

 

               

 

Cena: 0.75 eiro + PVN. 

 

Kontaktinformācija 

     Olga Rimkus 

     Tālrunis: 63 431 668 

     Mobilais tālrunis: 25 927 651 

     E-pasts: olgarimkus@novella.lv  

     Mājaslapa: www.novella.lv 
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SIA “JURIA” 

 

 

Informācija par produktu 

Daudzkārt lietojama sejas maska, sastāvā 50 % kokvilna un 50 % poliesteris. Cena: 

0.70. 

 

 

 

 
Vienreiz lietojama sejas maska, sastāvā 100 % poliesteris. Cena: 0.50. 

 
 

Kontaktinformācija 

     Tālrunis: 29 187 453 

     E-pasts: info@juria.lv  

     www.juria.lv 
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“BOGEMA LINGERIE” 

 

Informācija par produktu 

Daudzkārt lietojama sejas maska no 100% kokvilnas un ieaustu “nanodaļu” pārklātu 

sudraba diegu. Izmērs universāls. Maska ir iepakota individuālā iepakojumā un 

dezinficēta ar karsto tvaiku. 

 

 
Sudraba diega iedarbība: 
- anti septisks 

- anti bakteriāls 

- anti alerģisks 

- aizkavē ādas iekaisuma veidošanos. 

 
Pieejamās krāsas: 
- sudrabpelēka 

- melna 

- divu toņu kombinācija: maskas virskārta ar sudraba diegu un odere no kokvilnas 

 
Aizsargmaskas lietošanas ieteikumi: 
- Dienas laikā ieteicams lietot dažādas maskas, mainot to ik pēc 4 stundām. 

- Masku vēlams mazgāt reizi diennaktī. 

 

Cena dotajam modelim: 0.96 eiro. 

 

Kontaktinformācija 

     Svetlana Gaile 
     Tālrunis: 28 851 504 
     E-pasts: bogemalv@gmail.com  
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SIA “LANA S” 

 

Informācija par produktu 

Sejas maskām pieejami divi modeļi: 3 slāņu neaustais materiāls ar vidējo filtrēšanas 

slāni vai ar vidējo 100% kokvilnas slāni. 

 

Modelis A1  

- 3 slāņu neaustais materiāls ar vidējo filtrēšanas slāni 

- Elastīgas gumijas 

- Izmērs 18*9.5 cm 

- 100% polipropilēns  

 

Cena: 0.65 eiro + PVN 

Modelis A2  

- 3 slāņu neaustais materiāls ar vidējo 100% kokvilnas slāni 
- Elastīgas gumijas 
- Izmērs 18*9.5 cm 
- 50%  polipropilēns, 50% kokvilna 
 

Cena: 0.70 eiro + PVN 
 
 
Kontaktinformācija 

     Oksana Fabiano 

     Tālrunis: 27 149 275     

     Mājaslapa: www.lanas.lv/sejas-aizsargmasku-razosana-un-tirdznieciba 
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SIA “V.O.V.A” 

 

Informācija par produktu 

Vairākkārt lietojama (mazgājama) sejas maska. Laba gaisa caurlaidība. Stiprinājums ar 

gumijām aiz ausīm. Pēc mazgāšanas un pirms lietošanas masku obligāti jāapstrādā ar 

tvaiku. Piedāvājumā divu veidu 3 slāņu aizsargmaskas. 

 
Modelis M 006 
- iekšējais slānis kokvilnas adījums (krāsa var atšķirties atkarība no adījuma 

ražotāja), vidējais un ārpuses slānis – membrānas audums 
- deguna daļā (starp slāņiem) ir iešūta metāla plāksne/fiksators labākai piegulēšanai 

pie deguna 

Cena 0.70 eiro + PVN  par 1 gab. (iepakojumā 2 gab.) 
 
Modelis M 007  
- 3 slāņi ar membrānas audumu 
- deguna daļā (starp slāņiem) ir iešūta metāla plāksne/fiksators labākai piegulēšanai  

Cena 0.70 eiro + PVN  par 1 gab. (iepakojumā 2 gab.) 
 
 

Kontaktinformācija 

     Tālrunis: 63 441 059 

     E-pasts: info@vova.lv 

     Mājaslapa www.vova.lv 
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SIA “SIMONA M” 

 

Informācija par produktu 

Vairākkārt lietojama (mazgājama) sejas maska. Centra daļā iestrādāta stieple maskas 
noturēšanai uz deguna. Laba gaisa ventilācija. Maskai 2 slāņi no 100% kokvilnas. 
Noturīgas gumijas aiz ausīm. 
 

 

Pieejami trīs Izmēri: 
- bērniem/sievietēm 
- sievietēm/vīriešiem 
- universālais 

Cena: 1.00 eiro. 
 
 
Kontaktinformācija 

     Tālrunis:  29 293 198 

     E-pasts: simona.m@apollo.lv 

     Adrese: Stārķu 35, Liepāja, LV-3405 
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