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Produktbeskrivning
ABENA Barriärsalva med 33 % fett passar bra för mycket torr och/eller irriterad hud. Salvan kan användas som vattenavstötande salva på utsatta 
områden, till exempel vid användning av inkontinensskydd, i hudveck och runt näsan och mungiporna. Applicera på torr hud. Sammansättningen bidrar 
till att bibehålla en naturlig fuktnivå i huden. Produkten bidrar också till förbättrad hudstruktur. Tester har visat att den här salvan har enastående, 
långvariga återfuktande egenskaper.  Salvans barriäreffekt gör att den kan användas både förebyggande och reparerande av personer som riskerar 
att utveckla inkontinensassocierad dermatit (IAD). Utan färgämnen och parfym.  Applicera och smörj in försiktigt i ett tunt jämnt lager. Dosera efter 
behov. Kan användas ofta.  Låt huden absorbera krämen innan du fortsätter. Den här produkten får endast användas utvärtes på kroppen. Undvik 
kontakt med ögonen.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Barriärsalva

Varumärke ABENA

pH-värde 4-5

Material PE

Tekniska ingredienser Aqua, Olus Oil, Polyglyceryl-2, Dipolyhydroxystearate, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Castor Oil, Magnesium Sulfate, 
Citric Acid, Lactic Acid, Sodium Benzoate

Längd/djup 2.9 cm

Bredd 4.8 cm

Höjd 10.5 cm

Vikt, brutto 0.038 kg

Volym, netto 30 ml

Märkningar Asthma Allergy Nordic, Svanenmärket, Vegan Society

Säkerhetsanvisningar och varningar Endast för utvärtes bruk på kroppen. Undvik kontakt med ögonen. 

På grund av produktens sammansättning är utg-
ångsdatum baserat på produktionsdatum:

36 månader

Hållbarhet, öppnad 12 månader

Förvaringsinstruktioner Förvaras frostritt i originalförpackning. Undvik hög temperatur och direkt solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

   

Barriärsalva, ABENA, 30 ml
 Vattenavstötande 
 För utsatta områden
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Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 150 st 32.5 cm 25 cm 21.5 cm 5703538439186

st 1 st 5703538439131

Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till 
råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.  
  

Asthma Allergy Nordic är ett bevis på att produkten rekommenderas av experterna från Asthma-Allergy Nordic. Produkter med 
märkningen innehåller inte parfym eller färgämnen och utgör minimal risk för utveckling av hudallergi. 

Produkter med Vegan Society-certifikatet innehåller inga animaliska ämnen och har inte testats på djur.

Din garanti att våra 
produkter blivit testade 
mot ingredienser vilka 
potentiellt kan orsaka 
hudirritation. Tester 
genomförda av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium.

Produkten innehåller inte 
parfym.

Produkten efterlämnar en 
skyddande barriär på huden.

Produkten innehåller inte 
färg.
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