
TENA ProSkin Zinc Cream 

• Beschermt de kwetsbare huid met 10% zinkoxide
• Kan makkelijk aangebracht en verwijderd worden
•  Dermatologisch getest
• Zonder parfum en conserveermiddelen
• Geaccrediteerd door de Skin Health Alliance (SHA) 
• Goedgekeurd door Nordic Swan Ecolabel

Veiligheid 
Het product voldoet aan de eisen van (EC)regeling  
no. 1223/2009 van het Europese Parlement en de  
Europese Raad van 30 november 2009 betreffende 
cosmetische producten. Als aangegeven in Artikel 18,  
is het product niet op dieren getest. De fabriek waar 
het product gemaakt wordt volgt de internationale  
ISO 22716:2007 norm met betrekking tot product- 
documentatie en goede productie methoden (GMP - 
Good Manufacturing Practices). Het product is beoor-
deeld met patchtests onder dermatologische controle.
Gebruik de tube voor slechts één zorgvrager om kruis-
besmetting te voorkomen.

Eerste hulp 
Als na gebruik ongemak wordt ervaren bij contact met 
ogen of huid, spoel enkele minuten met lauw water. Als 
de oog- of huidirritatie aanhoudt, raadpleeg een arts. 
Als grotere hoeveelheden van het product ingeslikt 
zijn, laat dan NIET braken. Spoel de mond en laat een 
glas water drinken. Indien nodig, neem contact op met 
een arts.

Houdbaarheid en gebruiksperiode
Houdbaarheid na productie (vervaldatum):  
36 maanden
Houdbaarheid na openen: 24 maanden

Aanbevolen bewaartemperatuur 
Het wordt aanbevolen om TENA ProSkin Zinc Cream 
boven 0°C te bewaren, maar niet boven 30°C. Bescherm  
het product tegen bevriezing, direct zonlicht, extreme 
temperatuurswisselingen en oververhitting. Blootstellen 
aan hoge temperatuur versnelt de veroudering van het 
product. De houdbaarheid van het product kan dan 
niet meer gegarandeerd worden.

Fysische eigenschappen

Fysische toestand: Witte crème/ pasta
Geur: Neutraal
Oplosbaarheid: Niet oplosbaar in water,  
  oplosbaar in olie
pH: Niet van toepassing 
Inhoud: 100 ml 
Doosinhoud: 10 stuks
Verpakking: Tube
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Kalmerende bescherming voor de geïrriteerde en gevoelige huid



TENA
an Essity brand

Neem contact op voor meer informatie

Ingrediënt (INCI-naam) Functie

Petrolatum  Verzachtend middel

Zinc Oxide  Huidbeschermend middel

Canola Olie    Huidverzorgend middel

Tocoferol  Antioxidant

Citroenzuur*  Buffer (pH verbeteraar)
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* Niet toegevoegd aan het product, wel aanwezig als additief in grondstof


