
TENA ProSkin is speciaal ontwikkeld om u te  
helpen de kwetsbare huid van bewoners of  
patiënten met incontinentie gezond te houden. 

TENA. BETERE ZORG, BETER VOOR IEDEREEN www.TENA.be/nl/professionals

Het TENA ProSkin-gamma:
door Skin Health Alliance geaccrediteerde 
absorberende en huidverzorgingsproducten

Het TENA ProSkin-gamma:
door Skin Health Alliance geaccrediteerde 
absorberende en huidverzorgingsproducten

3 stappen voor het  
behouden van een gezonde huid

Een optimale huidverzorgingsroutine vermindert  
het ontstaan van incontinentie gerelateerde  
dermatitis. Met TENA ProSkin absorberende  
verbanden én huidverzorgingsproducten waarborgt  
u een gezonde huid van bewoners of patiënten. 3 Beschermen 2Schoonhouden

1 Drooghouden

Stap 1: Drooghouden

TENA ProSkin absorberende producten, nu met FeelDry 
AdvancedTM, absorberen snel zodat de huid minder  
vochtig wordt. Bovendien laten zij de huid ademen.

Stap 2: Schoonhouden

De 3-in-1 formules van TENA Wash Cream, TENA Wash Mousse  
en TENA Wet Wipes houden de huid schoon, fris en  
verminderen geurtjes.

Stap 3: Beschermen

De kwetsbare huid heeft extra bescherming nodig. TENA Zinc Cream met 10% zinkoxide werkt 
kalmerend bij een gebarsten, geïrriteerde en gevoelige huid. TENA Barrier Cream heeft een 
vochtafstotende werking en biedt daardoor extra bescherming om huidirritatie te voorkomen.

Neem contact op voor meer informatie

TENA
an Essity brand

 +32 (0)2 766 05 05   www.TENA.be/nl/professionals

 orders.be@essity.com



Wat is  
Skin Health Alliance?

Skin Health Alliance is een toonaangevende internationale autoriteit, die nauw samenwerkt 
met dermatologen, wetenschappers en leveranciers van producten die met de huid in  
aanraking komen (zoals o.a. incontinentieproducten en huidverzorgingsproducten).  
De doelstelling van Skin Health Alliance is om gezamenlijk de gezondheid van de huid,  
in de breedste zin van het woord, te bevorderen.

Onafhankelijke accreditatie 
Het onafhankelijke expertpanel van Skin Health  
Alliance beoordeelt volgens een strenge én weten-
schappelijke werkwijze of producten voldoen aan  
de Skin Health Alliance standaarden. Alleen als  
producten volledig de eisen waarmaken, worden zij 
geaccrediteerd en mogen ze het Skin Health Alliance- 
keurmerk dragen. 

TENA ProSkin absorberende en huidverzorgingspro-
ducten mogen allemaal het Skin Health Alliance- 
keurmerk dragen. Voor u dé bevestiging dat het  
behouden van een gezonde huid met TENA-producten 
ook door een onafhankelijke instantie erkend wordt. 

Welke normen hanteert  
Skin Health Alliance?
Het expertpanel van Skin Health Alliance bestaat uit  
dermatologen, wetenschappers en andere experts.  
Gezamenlijk hebben zij normen vastgesteld waaraan  
producten moeten voldoen zodat een gezonde huid 
gewaarborgd blijft. 

Bovendien zijn er ook normen opgesteld voor het 
veilig werken met producten, de effectiviteit van de 
producten en het duurzaam en op ethische wijze 
produceren van de producten.

Laagst mogelijke 
milieu effecten

Veilige 
ingrediënten

Veilig
werken

Met TENA ProSkin kiest u  
voor gegarandeerde kwaliteit
Wanneer u het Skin Health Alliance-keurmerk op een TENA ProSkin product ziet, weet u zeker dat:  
• TENA ProSkin-producten huidvriendelijk zijn
• De voordelen voor de huid, door onafhankelijke derden geverifieerd én geaccrediteerd zijn 
• Het veilig werken voor uw zorgverleners gewaarborgd is
• TENA ProSkin-producten positief beoordeeld zijn op een zo laag mogelijke impact voor het milieu
• TENA ProSkin-producten vrij van latex en dermatologisch getest zijn, voor het behoud van een gezonde huid
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