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

5 năm gần đây, với những ưu điểm tuyệt vời như: chống nắng, thoáng mát, chỉ số 

chống nắng UV CUT UPF 40 và đặc biệt là thiết kế thời trang, màu sắc phong phú 

thích hợp với nhiều lứa tuổi, áo có thể mặc đi làm, đi chơi. 

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

5 năm gần đây, với những ưu điểm tuyệt vời như: chống nắng, thoáng mát, chỉ số 

chống nắng UV CUT UPF 40 và đặc biệt là thiết kế thời trang, màu sắc phong phú 

thích hợp với nhiều lứa tuổi, áo có thể mặc đi làm, đi chơi. 

 



Bảng màu áo chống nắng Uniqlo chất vải thun lạnh AiRism mẫu mới

 

Bảng màu áo chống nắng Uniqlo Nhật Bản chất vải thun lạnh AiRism 2020 

Địa chỉ uy tín lâu năm chuyên Áo chống nắng Nhật Bản Uniqlo hàng chính hãng 

tại: số nhà 20 ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: 0987500342. Miễn 

phí giao hàng nội thành Hà Nội, khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, có 

ship COD Toàn Quốc. 

Giới thiệu về áo chống nắng Uniqlo 
 

Áo chống nắng Uniqlo được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam nhiều năm nay, trên thị 

trường hiện chỉ có duy nhất 1 mẫu áo chống nắng chất vải thun lạnh làm mát 

Airism. 



Bảng màu áo chống nắng Uniqlo 



chất vải thun lạnh AiRism Bảng 

màu áo chống nắng Uniqlo chất vải thun lạnh AiRism 

Chất liệu: vải thun lạnh làm mát AiRism độc quyền Uniqlo: 75% polyester, 13% 

polyurethane, 12% cupra. 

Áo chống nắng thun lạnh Airism mỏng, nhẹ, mát, bền màu, thấm hút mồ hôi, co 

giãn tốt, áo không bị nhăn sau khi giặt, phơi nhanh khô. 



Áo chống nắng 

Uniqlo chống tia cực tím, chỉ số chống nắng UPF 40 ngăn chặn được 97,5% số tia 

UV 

Tính năng tuyệt vời của áo chống nắng Uniqlo 
 

Áo chống nắng Uniqlo Nhật Bản có chỉ số chống nắng UPF 40. Theo khuyến nghị 

của The Skin Cancer Foundation: sử dụng áo chống nắng Uniqlo giảm tới 97,5% 

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. 



Áo chống nắng 

Uniqlo Nhật Bản có chỉ số chống nắng UPF 40 ngăn chặn được 97,5% số tia UV 

tác động đến da, bảo vệ làn da tuyệt đối trong mùa hè oi bức. 

Áo chống nắng Uniqlo có nhiều màu sắc đẹp 
 

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: 03 Gray, 09 black, 10 pink, 51 Green, 52 Green, 55 Green, 

60 light blue, 69 navy, 71 purple 



 

Màu sắc áo chống nắng Uniqlo AiRism 2018 

Cách chọn Size áo chống nắng Uniqlo 
 

Áo chống nắng Uniqlo có đủ size từ nhỏ tới lớn cho mọi đối tượng sử dụng: XS, S, 

M, L, XL, XXL, 3XL 

Cách chọn size áo chống nắng Uniqlo AiRism: 

• Dưới 48kg size S 

• 48-55kg size M 

• 56-60kg size L 

• 60-69kg size XL 

• 70-75kg: size XXL 

• 76-85kg size: 3XL 



Cách sử dụng và bảo quản: Để áo luôn bền đẹp các bạn tham khảo cách giặt áo 

chống nắng Uniqlo của shopmebi nhé. 

Địa chỉ bán áo chống nắng Uniqlo hàng chính hãng: 
 

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 cần cẩn 

thận, sáng suốt nhận biết áo chống nắng Uniqlo hàng chính hãng và mua ở những 

địa chỉ bán hàng tin cậy, Liên hệ mua áo chống nắng Uniqlo hàng chính hãng: 

0987 500 342. 

Shop Mẹ Bi: số nhà 20 ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. 

 

https://shopmebi.com/cach-giat-ao-chong-nang-uniqlo/
https://shopmebi.com/cach-giat-ao-chong-nang-uniqlo/
https://shopmebi.com/nhan-biet-ao-chong-nang-uniqlo-2019-hang-chinh-hang/
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