
Skånsom vask til dusj eller bad, kan brukes på hele kroppen

Rengjøring (med vann)

Produktdatablad

TENA Shampoo & Shower
En skånsom løsning med både sjampo og balsam for 
sensitiv hud og sensitivt hår. TENA Shampoo & Shower 
skylles av med vann og egner seg til daglig bruk.

•	 For regelmessig skånsom vask 
av hele kroppen og håret

•	 Balsam, antistatiske egenskaper 
samt provitamin B5 sørger for at 
håret blir enklere å gre ut1

•	 Skånsom mot huden

•	 Dermatologisk testet

Produktnavn Størrelse Ant/krt Flaske

TENA Shampoo & Shower 500ml 10 Pumpeflaske



Ingrediens (INCI name) Funksjon

Aqua Vann

Sodium Laureth Sulfate Surfaktant, rengjørende, skummende

Glycerin Fuktighetsgivende

Cocamidopropyl Betaine Surfaktant, rengjørende, skummende

Sodium Chloride Viskositetsregulerende

Phenoxyethanol Konserveringsmiddel

Glycol Distearate
Reduserer produktets transparens, kan gi skinnende  
utseende

Panthenol Skin conditioning

Cocamide MEA Emulsifying

Sodium Lauroyl Glutamate Surfactant, hair and skin conditioning

Parfum Parfyme

Laureth-10 Emulsifying, surfaktant

Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Hårpleiende, balsameffekt

Benzoic Acid Konserveringsmiddel

Citric Acid pH justerende

Propylene Glycol* Solvent

Formic Acid* Konserveringsmiddel

*Ikke tilsatt det ferdige produkt, men tilstede i råvarene. 

1. Data on file, TENA Shampoo & Shower 
performance assessment, BASF, 2011.

Sikkerhet 
Produktet oppfyller sikkerhetskriterier 
i følge EU-forskriften nummer 
1223/2009 fra 30 november 2009 
om kosmetikk produkter. Produktet 
er ikke testet på dyr. Tilvirkningen 
følger internasjonale standarder GMP 
og ISO22716:2007 som bekrefter 
god produktdokumentasjon og god 
tilvirkningsskikk, GMP. Produktet er 
testet under dermatologisk kontroll

Førstehjelp
Hvis man opplever ubehag ved 
øye- eller hudkontakt, skyll med 
vann i noen minutter. Om øye- og 
hudirritasjon vedvarer, kontakt lege. 
Hvis man føler ubehag etter å ha 
svelget det, fremkall ikke brekning. 
Skyll munnen og drikk et glass vann. 
Ved behov kontakt lege. 

Fysiske egenskaper 
Fysisk tilstand: Flytende 
gjennomsiktig væske

Lukt: Lett parfymert 

Oppløselig: Vannoppløselig

pH: 5

Oppbevaring og holdbarhet
Best før etter produksjonsdato  
(expiry date): 36 måneder

Etter åpning:  
12 måneder

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 
Det anbefales å oppbevare TENA 
Wash Cream over 0°C, men ikke over 
romtemperatur (25°C).  
Ikke utsett produktet for frost, direkte 
sollys, ekstreme temperaturforskjeller 
eller unødvendig høy temperatur. 
Eksponering for for høy temperatur 
påskynder aldringen av produktet og 
holdbarheten kan ikke garanteres. 

For mer informasjon, 
kontakt din lokale TENA 
representant eller:

SCA Hygiene Products As

Tlf 22 70 62 00 
 
www.tena.no


