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Produktbeskrivning
ABENA Zinksalva (vatten i olja-emulsion) är avsedd för hudvård i form av en skyddande barriär. Produkten innehåller 20 % zinkoxid som är känt för 
sina antiseptiska egenskaper och bidrar till att lugna irriterad och/eller röd hud. Salvan lämnar en skyddande barriär på huden i upp till 8 timmar 
och minimerar kontakten med vätskor och avföring. Det är en lämplig produkt för personer som riskerar att utveckla inkontinensassocierad dermatit 
(IAD)  och/eller för personer som riskerar att utveckla liggsår. Kan också användas på spädbarn med blöjutslag. Dessutom tillför zinksalvan mycket 
fukt till huden eftersom den innehåller allantoin som lugnar huden. Utan färgämnen och parfym. För daglig hudvård/återuppbyggande av huden. Kan 
användas ofta. Applicera och smörj in försiktigt i ett tunt lager. Dosera efter behov. Lätt att applicera och lätt att ta bort igen. Den här produkten 
får endast användas utvärtes på kroppen. Undvik kontakt med ögonen.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Zinksalva

Varumärke ABENA

Egenskaper Utan färgämnen och parfym, 20 % zink

pH-värde pH 4-5

Material PE

Tekniska ingredienser Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Zinc Oxide, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, 
Magnesium Sulfate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Magnesium Stearate, Allantoin

Längd/djup 4 cm

Bredd 6.3 cm

Höjd 15 cm

Vikt, brutto 0.13 kg

Volym, netto 100 ml

Märkningar Asthma Allergy Nordic, Svanenmärket

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.

   

Zinksalva, ABENA, 100 ml, utan 
färgämnen och parfym, 20 % zink

 Effektiv 
 Mjukgörande 
 Lugnande
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Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 6 st 13.5 cm 8 cm 15.5 cm 5703538402319

st 1 st 5703538402296

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. 

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.
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