Поръчайте своята безплатна мостра от продукт на
TENA за жени на www.shop.naturum.bg
или на телефон 0895 532 120.
Попитайте вашия лекар или фармацевт за продуктите
TENA за жени.
Абсорбция

Бр./опак.

Ultra Mini

14

Slim Mini

налично и с крилца

20

Slim Mini Plus

16

налично и с крилца

Normal

12

Extra

10

Extra Plus

16

Maxi

12

Световен лидер
в грижата
при инконтиненция
Дистрибутор
за здравния сектор
в България

гр. София, кв. Стрелбище
ул. „Дедеагач”, бл.11А, вх.В

НОВО!

ПИКОЧНИЯТ МИ МЕХУР МЕ СПИРА ОТ ПРИКЛЮЧЕНИЯТА?

“АЗ КАЗВАМ - НЯМА ШАНС!”

Представяме ви новите TENA Lady Slim - специални
тънки урологични подложки с технологията
микроPROTEX TM, която ги прави изненадващо
дискретни и изключително сигурни.
TENA - БЪДИ СЕБЕ СИ.

Активният начин на живот не се съчетава добре със слабостта на
пикочния мехур. 1 на всеки 3 жени преживява слабост на пикочния
мехур, включително и слаби протичания.* Може да повлияе на
плановете ви или да ви постави в неудобно положение.
Новите TENA Lady Slim с технологията микроPROTEXTM - тънки
подложки, създадени за лека слабост на пикочния мехур.
TЕNA Lady Slim ви осигуряват ТРОЙНА ЗАЩИТА срещу
протичания, неприятни миризми и в същото време изненадваща
дискретност.
Така че можете да си позволите да правите каквото ви се иска.

TENA Lady Slim
Mini and Mini Plus
Дискретни и сигурни

Благодарение на
компресиращата технология
микроPROTEX TM сега са с
20% по-тънки, но също така
сигурни.**

Следваща извивките на
тялото сърцевина

Подложката следва извивките
ви благодарение на сърцевината
си с асиметрична форма, чрез
която има подобрен комфорт,
прилягане и защита.

Налични
и с крилца

Дамска визия и чувство

Копринена мека тъкана повърхност
със съвременен дизайн специално
за жени.

Индивидуално опаковани
за по-голямо удобство
*Source: Abrams et al. 1 in 3 women, 50 plus. International Consultation on Incontinence (ICI), publication 2013.
**Source: ScandInfo Marketing Research Pairwise product test Germany 2015, France 2012 (new vs previous
Lady products)

Урологичните подложки TENA Lady ви предлагат
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Урологичните подложки TENA Lady предлагат система Fresh
Odour Control за неутрализиране на неприятните миризми.
Неутрализира специфичните бактерии, които се съдържат в
урината, осигурява свежест и дискретност.
Как работи системата Fresh Odour Control?
Първа стъпка
Специални микрогранули предотвратяват развитието
и разпространението на бактериите, които
предизвикват образуването на амоняк.
Втора стъпка
Автоматично неутрализира амоняка, чрез което се
намалява образуването на миризми и се осигурява
свежест.

Урологичните подложки TENA Lady
са дискретно и сигурно решение при
лека и средна инконтиненция.

