TENA Hudplejeprodukter
TENA Hudplejeprodukter består af nøje udvalgte ingredienser
og er udviklet specielt til intimpleje og til sensitiv hud
TENA Vaskecreme og vådservietter

• M
 oderne hudpleje fra TENA med unik 3-i-1 formel der skånsomt
vasker, genopbygger og beskytter på én gang
• Mere skånsom end sæbe og vand
• God til personlig hygiejne i forbindelse med forebyggelse af urinvejsinfektioner
• Beskytter selv meget sart hud
• Bidrager med at opretholde hudens fugtighed og naturlige pH-niveau
• Perfekt til intimhudpleje og hyppig soignering, ved skift af TENA produkt
eller ved behov for ekstra hudpleje i forbindelse med inkontinens
• Anbefales til hyppig vask og soignering
• Mildt parfumeret og dermatologisk testet
• Anvendelse: TENA Vaskecreme påføres en mængde svarende til en lille
teskefuld (2-5 ml/ca. 1 pump) på en fugtet, opvredet vaskeklud
- forestil dig, at du laver en vådserviet. Skal ikke skylles af
• TENA Vådserviet er en blød, stor og forfugtet vådserviet klar
til brug med 3-i-1 lotion. Pakken er nem at bruge med én hånd
Produktinformation
Pakning/str.

Varenr.

Vaskecreme 250 ml

216404

Vaskecreme 1000 ml

216401

Vådserviet 48 stk.

216405

TENA Barriere Creme

• S
 kånsom, transparent creme som virker som en barriere og er

•
•
•
•

vandafvisende
Ideel til intimhygiene og personer med sensitiv hud, som har
behov for ekstra beskyttelse
Anvendes i et tyndt lag på huden
Uden parfume og uden konservering
Svanemærket

TENA Zink Creme
•
•
•
•
•
•
•
•

Plejende creme med 10 % zinkoxid
Hjælper med at genopbygge huden og giver ekstra beskyttelse
Lindrer rød og sprukken hud (10 % zinkoxid)
Ideel løsning til irriteret og sensitiv hud
TENA Zinc Cream er let at påføre og fjerne
Anvendes i tyndt lag på huden
Uden parfume og uden konservering
Svanemærket

Produktinformation
Pakning/str.

Varenr.

Barriere Creme 150 ml

216406

Zink Creme 100 ml

217413

Fås nu på
apoteket – kan
bestilles sammen
med medicinen

Nyhedsbrev fra apoteket
TENA Wet Wash Glove
Plejende og enkel kropsvask uden sæbe og vand
- blød og behagelig for hele kroppen
TENA Wet Wash Glove er en færdigfugtet vaskehandske,
klar til brug helt uden vand. Vaskehandsken rengør
huden hygiejnisk og skånsomt med en plejende lotion

Dermatologisk
testet
Fri for parfume,
parabener og
alkohol

TENA Wet Wash Glove er et godt alternativ:

• Når man er sengeliggende

Produktinformation

Pakning/str.

Varenr.

5 stk. pr. pakke

218795
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DK0117, TENA Hudpleje

• Når et bad er vanskeligt (arm/ben i gips, behandling,
bevægelsesbesvær, nyopereret)

Folder til apotekspersonale

• Når adgang til et bad er begrænset
(på tur, forretningsrejse, ferie m.v.)

