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Varenummer 6996

Zinksalve, ABENA, 15 ml, uden farve og
parfume, 20% zink
Effektiv
Plejende
Beroligende

Produktbeskrivelse

ABENA Zinc Ointment (vand-i-olie emulsion) er ideel til hud der har brug for en creme med barriereeffekt. Den indeholder 20% zink oxid som er kendt
for sine bakteriedræbende egenskaber og som hjælper på irriteret og/eller rød hud.
Salven efterlader en beskyttende barriere i op til 8 timer på huden som gør at huden er beskyttet når der kommer urin eller afføring på den. Produktet er særligt godt for folk der har en risiko for at udvikle inkontinens relateret dermatitis (IAD)
og/eller for folk med risisko for at udvikle liggesår. Salven kan også bruges til babyer som har bleudslæt. Ydermere tilfører Zinc Ointment godt med
fugt til huden fordi den indeholder allantoin som har en lindrende effekt på huden.
Indeholder ingen farvestoffer eller parfume. Til daglig brug/pleje af huden. Må bruges så ofte som der er behov. Påfør og fordel i et tyndt lag. Fordel efter behov. Nem at påføre og nem at fjerne igen. Produktet er kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Zinksalve

Varemærke

ABENA

Features

Uden farve og parfume, 20% zink

pH-værdi

4-5

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, Zinc Oxide, Ethylhexyl Sterate , Butyrospermum Parkii Butter, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanole, Sodium Benzoate, Tocopherol

Længde/dybde

3.7 cm

Bredde

6.2 cm

Højde

12.2 cm

Vægt, brutto

0.0195 kg

Rumindhold, netto

15 ml

Certifikater

Asthma Allergy Nordic, Svanemærket

Produktregisternummer

1487808

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

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

Holdbarhed

36 måneder

Holdbarhed, åbnet

12 måneder

Opbevaringsinstruktioner

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

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.
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Brugsanvisning

Rengør det berørte område, og dup det tørt. Påfør Cremen jævnt. Gentag proceduren så ofte som nødvendig.

Forpakning
Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

400 stk

38.3 cm

29.3 cm

17.8 cm

5703538439469

stk

1 stk

5703538439452

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.

Asthma Allergy Nordic er et bevis på, at produktet er anbefalet af eksperter fra Asthma-Allergy Nordic. Produkter med dette
mærke indeholder ikke parfume, og de udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi.

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

Produktet indeholder ikke
parfume.

Farvekode til vores
specialcremer

Produktet indeholder ikke
farve.

Produktet lægger en
beskyttende hinde på huden.
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