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Varenummer 6659

Hudplejesalve, ABENA, 150 ml, uden
farve og parfume
Plejende
Forebyggelse
Genopretter huden
Høj barriereeffekt
Inkontinens
Egnet til sart hud

Produktbeskrivelse

ABENA Skincare Ointment med 41% fedt er ideel til meget tør og/eller irriteret hud. Ingredienserne hjælper med at opretholde en naturlig fugtighedsbalance. Salven hjælper også med at at forbedre hudteksturen samtidig med at den reparerer huden.
Tests har vist at ABENAs Skincare Ointment har en fantastisk fugtighedsevne som holder i lang tid efter påførelse.
Skincare Ointment har også en effektiv barriereeffekt som gør den velegnet til at forebygge og bibeholde en sund hud ved folk som er i risiko for at
udvikle inkontinens relateret dermatitis (IAD) og/eller udslæt ved babyer.
Indeholder ingen farve eller parfume.
Påfør i et tyndt lag for den bedste effekt af cremen. Doser efter behov. Må bruges så ofte som det ønskes. Vær påmærksom på at huden skal absorbere cremen før der påføres yderligere.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Hudplejesalve

Varemærke

ABENA

Features

Uden farve og parfume

pH-værdi

5-6

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Polysorbate 80,
Stearyl Alcohol, Dimethicone, Steareth-21, Dimethiconol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Bisabolol, Allantoin, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid

Længde/dybde

3 cm

Bredde

5 cm

Højde

19 cm

Vægt, brutto

0.16 kg

Rumindhold, netto

150 ml

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene.

Holdbarhed

30 måneder

Holdbarhed, åbnet

12 måneder

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUKTDATABLAD | 17.06.2022

Varenummer 6659

2/2

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Passende mængde creme masseres ind i huden til det er absorberet.

Forpakning
Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

12 stk

17 cm

13 cm

21 cm

5703538462207

stk

1 stk

5703538462184

Symbolet Dermatologisk
testet garanterer, at
produkterne er blevet testet
for potentielle hudirriterende
stoffer af et uafhængigt
tredjepartslaboratorie.

Produktet indeholder ikke
parfume.

Produktet lægger en
beskyttende hinde på huden.

Farvekode til vores
specialcremer

Produktet indeholder ikke
farve.
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