
                                                                                                               

 

  

 

ZAP-IT! –ulga po ukąszeniu komara i meszki! 

OFERTA NA 2021R. 

 
 

      

Czym jest ZAP-IT?  

• ZAP-IT jest  kieszonkowym urządzeniem, które niezwykle skutecznie uwalnia od uczucia świądu 
i obrzęku po ukąszeniu komarów, meszek oraz po kontakcie z np. pokrzywą czy meduzą.  

Jak to działa?  

• Urządzenie generuje bezpieczny dla człowieka impuls elektryczny, który odczuwamy jak lekkie 
ukłucie. Klikając ZAP-IT kilka razy wokół ukąszenia uzyskujemy efekt hamowania 
wydzielania  histaminy, która powoduje uczucia świądu. Toksyny zostają zneutralizowane bez 
negatywnego efektu dla skóry, co zatrzymuje rozwój ogniska zaognienia i uczucie swędzenia. 
ZAP-IT błyskawicznie niweluje uczucie świądu  i chęć drapania się. Jest wyjątkowo łatwy w 
użyciu. 

Cechy produktu: 

• ZAP-IT - jest bezpieczny, niewielki, łatwy w użyciu, wolny od chemikaliów i niealergiczny 

• ZAP-IT - działa przez cienkie tkaniny (koszula, spodnie itp.) 

• ZAP-IT nie posiada terminu ważności, sprawność urządzenia zależy wyłącznie od częstotliwości 
użycia.  

• ZAP-IT nie potrzebuje baterii, wewnątrz znajdują się kryształki piezoelektryczne, przez co  
żywotność urządzenia waha się od ok. 8000 do ok. 1000 kliknięć 

• ZAP-IT został gruntownie przetestowany przez London School of Hygiene & Tropical Medicine.  

• ZAP-IT jest dopuszczony do użytku w krajach Unii Europejskiej, w Polsce zgłoszony do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

• Więcej o produkcie na www sorts.comn.co .pl  
 

 



                                                                                                               

 

 

Oferta cenowa 2021 i informacje logistyczne 

 Cena jednostkowa brutto 1 szt. ZAP-IT! – 21,99zł (17,88zł netto) 

Ceny zakupu od  szt.  42minimum :   

Ilość szt. % upustu Netto Brutto 

do 24 szt. 0 17,88 21,99 

24-143 10% ,0961  19,79 

144 - 288 20% 14,30 17,59 

289 i więcej 30% 12,52 15,40 

 

Płatność:  przedpłata 100% 

Dostawa: 19,00zł / 1 karton – od 12 do 143 szt.   – kurier.   Pokrywamy koszty dostawy przy 

zamówieniu minimum 144 szt.  tj. 1 master karton. 

Termin ważności oferty: do 31 sierpnia 2021.r. 

Terminy wysyłki 

Do 3 dni roboczych.   

ZAP-IT  pakujemy luzem – 6  kolo ówr .  Blister w j. polskim. Istnieje możliwość zamówienia 

ZAP-IT! w wybranym kolorze – czerwony, zielony, biały, czarny, żółty lub niebieski.  

Uwaga! W 2021r.  dostarczamy urządzenia bez ekspozytorów. 

 

 
ZAP-IT dostarczany jest w 6 różnych kolorach,  w opakowaniu 

typu blister  

 

 

http://www.zap-it.pl/

