
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doeltreffend  
Deze nieuwe luizenzakken zijn effectiever, gemakkelijker, veiliger en 
goedkoper dan alle andere preventiemiddelen tegen verspreiding van hoofdluis.
 
Groter  
Ze zijn nu verkrijgbaar in het ruime formaat van 50 cm breed x 65 cm 
hoog, zodat de jassen van grotere kinderen er ook probleemloos in passen.

 
Handig in gebruik  
Deze nieuwe luizenzak heeft een ophanglus en is heel gemakkelijk 
afsluitbaar. (Twee trekkoord
bergen nu zonderhulp hun jas veilig op.

 
Polypropeen  
Gemaakt van polypropeen (PP) materiaal is deze luizenzak duurzaam, sterk, 
wasbaar en goed ventilerend voor (vochtige) jassen. Voor luizen is 
polypropeenondoordringbaar.

 

Prijs aanvraag 
 
Vul het bestelformulier in en bestel deze luizenzak, in lime

€1,75 per stuk + verzendkosten. Uit voorraad leverbaar. Je kunt je bestelling 

ook doorgeven via onze site: 

of rechtstreeks via de mail: 
 

Vul de bestelling in en ontvang gratis de offerte!
 

Deze nieuwe luizenzakken zijn effectiever, gemakkelijker, veiliger en 
goedkoper dan alle andere preventiemiddelen tegen verspreiding van hoofdluis.

Ze zijn nu verkrijgbaar in het ruime formaat van 50 cm breed x 65 cm 
hoog, zodat de jassen van grotere kinderen er ook probleemloos in passen.

Deze nieuwe luizenzak heeft een ophanglus en is heel gemakkelijk 
afsluitbaar. (Twee trekkoordjes door de kopzoom). Ook de kleinste kinderen 
bergen nu zonderhulp hun jas veilig op. 

Gemaakt van polypropeen (PP) materiaal is deze luizenzak duurzaam, sterk, 
wasbaar en goed ventilerend voor (vochtige) jassen. Voor luizen is 

oordringbaar. 

Vul het bestelformulier in en bestel deze luizenzak, in lime-groen of blauw, vanaf 

€1,75 per stuk + verzendkosten. Uit voorraad leverbaar. Je kunt je bestelling 

ook doorgeven via onze site:  http://www.neijnens.nl  

of rechtstreeks via de mail:  audrey@neijnens.nl 

Vul de bestelling in en ontvang gratis de offerte!

Deze nieuwe luizenzakken zijn effectiever, gemakkelijker, veiliger en 
goedkoper dan alle andere preventiemiddelen tegen verspreiding van hoofdluis. 

Ze zijn nu verkrijgbaar in het ruime formaat van 50 cm breed x 65 cm 
hoog, zodat de jassen van grotere kinderen er ook probleemloos in passen. 

Deze nieuwe luizenzak heeft een ophanglus en is heel gemakkelijk 
jes door de kopzoom). Ook de kleinste kinderen 

Gemaakt van polypropeen (PP) materiaal is deze luizenzak duurzaam, sterk, 
wasbaar en goed ventilerend voor (vochtige) jassen. Voor luizen is 

groen of blauw, vanaf 

€1,75 per stuk + verzendkosten. Uit voorraad leverbaar. Je kunt je bestelling 

Vul de bestelling in en ontvang gratis de offerte! 


