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SKINCARE
speciální kosmetika

...pečujeme o Vás

SKINCARE
speciální kosmetika

obj. číslo název obsah
prod. cena  

za ks 
v lékárně

Masti a krémy

6654 Chladící ošetřující aktiv gel 250 ml 105,00

6659 Regenerační mast 150 ml 161,00*

6963 Zinková mast 100 ml 114,00*

1000003932 Zinková mast ve spreji (4% zinkoxid), pH 5-6 100 ml 233,00

1000003933 Zinková mast ve spreji (10% zinkoxid), pH 5-6 100 ml 248,00

Mytí s užitím vody - v dávkovačích

6662 Sprchové a koupelové mýdlo 500 ml  70,00

6663 Sprchový a koupelový olej 500 ml  68,00

6664 Vlasový šampon 500 ml   98,00

6665 Mycí gel pro intimní hygienu 500 ml   92,00*

Mytí bez užití vody

6657 Tekuté mýdlo (mycí emulze) 500 ml 98,00*

6658 Čisticí pěna k mytí a ošetřování pokožky 400 ml 107,00

6595 Vlhké čistící ubrousky 80 ks   81,00

Péče o pokožku

6656 Krém na ruce parfémovaný 500 ml 131,00*

6653 Tělové mléko bez parfému 500 ml 114,00

6666 Olej ve spreji pro ošetření, ochranu 
a čištění pokožky

200 ml 89,00*

Speciální kosmetika k péči o tělo i vlasy se stala neodděli-
telnou součástí péče o inkontinentní, pro které výrobce pod 
stejnou značkou nabízí soubor savých pomůcek ABRI.

Přehled doporučených cen

Více informací na: www.abena.cz

Výrobce:
ABENA A/S
Denmark

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
UNTRACO, v.o.s.
Slavíkova 6139/18c
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 910 895-6
fax: 596 919 401
e-mail: abena@untraco.cz

Pro vyšší kvalitu života
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Chladící ošetřující gel
• velmi osvěžující, stimuluje krevní oběh
• předchází proleženinám
•  aktivní složky: přírodní esenciální oleje  

(pepermint, eukalyptus a mentol)
•  k terapii při zhmoždění, naražení apod.  

a při bolestech svalů a kloubů

Regenerační mast
•  k efektivní péči o velmi suchou  

a problematickou pokožku
•  slouží jako ochranný krém také  

pro ošetřující personál
•  vysoký obsah tuku (41%) 
•  pH 6,0

Zinková mast
• chrání a zklidňuje podrážděnou pokožku
•  vhodná jako prevence proti dekubitům
•  složení: 20% zinku, vitamíny e a A,  

Panthenol, přírodní avokádový olej
•  lehce roztíratelná

Zinková mast ve spreji  
-  4% zinkoxid / 10% zinkoxid
• ochraňuje a regeneruje pokožku
•  aplikace s rozprašovačem je účinná a hygienická
•  obsahuje měsíček a heřmánek pro zklidnění 
 a podporu obnovy pokožky
•  vytváří dokonale tenkou vrstvu na pokožce  

díky TLT (Thin Layer Tech)

Mycí gel pro intimní hygienu 
• určen pro intimní hygienu, snadné opláchnutí
•  vhodný i pro citlivou pokožku
•  bez přidaných barviv, neparfemováno
• pH 3,5

Tekuté mýdlo (mycí emulze)
•  k mytí pokožky bez použití vody,  

deodorační účinky
•  aplikace pumpičkou na pokožku,  

poté setřít
•  vhodné pro imobilní a inkontinentní  

pacienty 
•  základem je krémová emulze,  

velmi šetrná k pokožce

Pěna k mytí a ošetřování pokožky
•  k očištění pokožky bez použití vody
•  obdobné vlastnosti jako mycí emulze

Vlhké čistící ubrousky
•  k očištění a zvlhčení pokožky, variabilní užití
•  efektivně odstraňují nežádoucí zápachy a soli z potu
• jednorázové - tedy velmi  
 hygienické

Sprchové a koupelové tekuté mýdlo
• šetrné k vlasům i pokožce celého těla
• parfemované
• pH 5,5

Sprchový a koupelový olej
• vhodný k péči o tělo i vlasy
•  obsahuje esenciální přírodní oleje,  

vč. Jojoby a Aloe Vera
•  k péči o problematickou pokožku,  

desinfekční účinky
•  pH 5,5

Vlasový šampon
• přírodní obilné proteiny pro zdravé vlasy
•  vhodné pro všechny typy vlasů
•  jemně parfemovaný
•  pH 5,5

Krém na ruce
•  k intenzivní péči o pokožku rukou
•  ochranné a změkčující vlastnosti
•  obsahuje vitamíny e, A a přírodní triglyceridy
•  rychle se vstřebává

Tělové mléko
• zvlhčuje a regeneruje pokožku celého těla
•  rychle se vstřebává
•  obsahuje vitamíny e a A, Panthenol a Bisabolol
•  neparfemované
•  pH 5,5

Olej ve spreji k ošetření pokožky
•  pečuje o popraskanou, suchou a citlivou pokožku
• hygienická, praktická a čas šetřící verze ve spreji
•  obsahuje čisté léčivé oleje s vitamínem e  

a Bisabolol
•  před užitím protřepat,  

aplikace ze vzdálenosti 20 cm

K dostání v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb.

Více informací na: www.abena.cz
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