
Áo chống nắng Uniqlo Nhật Bản 

Áo chống nắng Uniqlo Nhật Bản đã quá quen thuộc với thị trường Việt Nam trong 2 

năm gần đây, với những ưu điểm tuyệt vời như: chống nắng, chống tia tử ngoại, làm 

mát và đặc biệt là thiết kế thời trang, màu sắc đa dạng phong phú thích hợp với nhiều 

lứa tuổi, áo có thể mặc đi làm, đi chơi. 

 

Áo chống nắng Uniqlo chính hãng 

Chất liệu:93% cotton, 7% Elastane (Spandex) sợi nhân tạo có độ dãn cao. Loại sợi này 

tượng tự như cao xu, tuy nhiên chúng chắc và bền hơn. 

Màu sắc: áo chống nắng Uniqlo có màu sắc đa dạng, hợp với nhiều màu da và lứa tuổi 

khác nhau như: màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu vàng nhạt, màu cam, màu tím 

nhạt, màu tím than, màu trắng, màu đen, màu ghi, xanh ghi, xanh ngọc, màu be. để tiện 

cho việc chọn áo Uniqlo có ghi kèm mã màu được qui định ghi trên mác áo và trên 

website của hãng như: 10 pink, 09 black, 00 white, 69 navy, 30 nature, 12 pink, 53 

green, 61 blue… 

http://shopmebi.com/ao-chong-nang-uniqlo-nhat-ban/
http://shopmebi.com/wp-content/uploads/2015/06/ao-chong-nang-uniqlo-chinh-hang.jpg


 

Size: áo có đủ size từ nhỏ tới lớn cho mọi đối tượng sử dụng: S, M, L, XL, XXL 

Tính năng: theo khuyến nghị của The Skin Cancer Foundation: sử dụng áo chống nắng 

Uniqlo giảm tới 96% tia UV tia cực tím của mặt trời đi qua da trong khi đi chơi, đi bộ hay 

lái xe. áo co giãn, thấm hút mồ hôi, không còn cảm giác dát tay khi đi ngoài trời nắng. 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhái kiểu dáng tương tự áo chống nắng Uniqlo 

Nhật nhưng chất lượng kém hơn nhiều lần, để không bị dị ứng da hay mặc áo nóng, khó chịu vì 

mua phải hàng giả, hàng nhái người sử dụng nên xem kỹtem mác chuẩn của áo chống nắng 

Uniqlo và mua ở những địa chỉ bán hàng tin cậy, Liên hệ mua áo chống nắng Uniqlo hàng 

chính hãng: 0987 500 342. 

Tham khảo ảnh áo chống nắng Uniqlo: 

http://shopmebi.com/tem-mac-chuan-cua-ao-chong-nang-uniqlo-nhat/
http://shopmebi.com/tem-mac-chuan-cua-ao-chong-nang-uniqlo-nhat/






























 


