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Produktbeskrivelse
ABENA Intimate Wet Wipes er uden parfume og bionedbrydelige vådservietter som er lavet af 100% viskose der er udvundet af træ.
 Servietten er et godt alternativ til vask med vand og sikrer en god hygiejne i intimområdet ved at fjerne sved og dårlig lugt når man er på farten.
 Servietten er uden plastik og har en dejlig blød tekstur og væsken som er tilføjet består af mindst 96% vand og ingredienserne har en behagelig 
rensende og fugtgivende effekt.
 Ingredienserne er pH reguleret så de er tilpasset det sarte, intime område og produktet er sulfat fri.
 Ydermere er servietterne certificeret med Svanemærket, anbefalet af Asthma Allergy Nordic, dermatologisk testet og er Veganske.
 Forpakningen er med tape åbning som gør det nemt at genlukke den. En pakke indeholder 20 wipes og pakken har en handy størrelse som er i en 
praktisk håndtaske størrelse.
 
 Servietten skal smides i skraldespanden efter brug.
 
 Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Specifikationer

Produktbetegnelse Intim Bionedbrydelig vådserviet

Varemærke ABENA

Farve Hvid

Egenskaber Bionedbrydelig

Features Med tape opening, 20 stk.

Engangs/flergangs Engangs

pH-værdi (konc.) pH 4-4,5

pH-værdi 4-5

Materiale Viskose

Ingredienser/sammensætning 100% viskose

Tekniske ingredienser Aqua, Glycerin, Sodium Benzoate, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Laureth-10, Lactic Acid, 
Potassium Sorbate

Længde/dybde 20 cm

Bredde 16 cm

Certifikater Asthma Allergy Nordic, Svanemærket, Vegan Society

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Holdbarhed 2 år

Holdbarhed, åbnet 3 måneder

Intim Bionedbrydelig vådserviet, ABENA, 
20x16cm, hvid, 100% viskose, med tape 
opening, 20 stk., engangs

 Biobaseret
 blød
 wet wipe
 intim
 intim pleje
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Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 12 pk 39 cm 13 cm 10.2 cm 5703538391064

pk 20 stk 5703538391057

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. 

Produkter med Vegan Society-certifikatet indeholder ikke animalske stoffer og er ikke testet på dyr.

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

Produktet indeholder ikke 
parfume.

Produktet er kun til 
engangsbrug.

Produktet indeholder ikke 
farve.

Produktet er testet for 
ingredienser der potentielt 
kan give hud irritation på folk 
med sensitiv hud. Tests er 
foretaget af dermatologer på 
et tredje-parts laboratorium.
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