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Ihonhoito
Abenan ihonhoitokonsepti perustuu pitkään kokemukseen kansainvälisillä terveydenhuoltosektoreilla. Olemme 
kehittäneet tuotteita sekä jokapäiväisiin tarpeisiin että erityishoitoa vaativiin tilanteisiin. Ihonhoitotuotevalikoimas-
tamme löytyy sopiva tuote moneen tarkoitukseen:

 ¡ Perustarpeista erityistarpeisiin
 ¡ Lapsille, aikuisille ja vanhuksille
 ¡ Henkilökunnalle, asukkaille ja potilaille

 ¡ Normaalille ja herkälle iholle
 ¡ Inkontinenssista kärsiville
 ¡ Kuivumiselle alttiina olevalle iholle

 Keltaiset tuotteet ovat perusvoiteita
 Harmaat tuotteet ovat erikoisvoiteita
 Vihreät tuotteet ovat ilman vettä käytettäviä peseytymistuotteita
 Siniset tuotteet ovat veden kanssa käytettäviä pesuaineita
 
  
Lisäksi Abenan tuotevalikoimassa on eri markkina-alueille sopivia annostelijoita. 

Ihonhoitotuotteemme on jaettu eri tuoteryhmiin:

Globaalisti hankitta-
vat tuotteet

Oma 
tuotanto

Asiakkaat voivat ostaa kaikki tarvitse-
mansa terveydenhuollon tarvikkeet 

Abenalta, mikä säästää työaikaa. Eri-
koisasiantuntemuksemme ansios-

ta asiakkaamme voivat keskittyä 
ydinliiketoimintaansa.

Hoitolaitokset Klinikat Sairaalat

Abenan toimintakonsepti

Sertifikaatit

Dokumentaatio

Testaustulokset

Asiantuntemus 

Määräykset

Body Wash

Wound Care

Käsineet

Ihonhoito

Peseytyminen

Haavanhoito

Suojavaatteet

Vuoteensuojaus

Inkontinenssi
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Ihonhoito

Abenan ihonhoitokonseptin edut
 

 ¡ Laaja valikoima
 ¡ Laadukkaat ainesosat
 ¡ Hoitavat tuotteet
 ¡ Helppokäyttöiset pakkaukset
 ¡ Ihanteellinen pH-arvo
 ¡ Tuotteita löytyy eri tarkoituksiin:  

 - perustarpeista erityistarpeisiin
 - aikuisille ja vanhuksille
 - henkilökunnalle ja potilaille
 - normaalille ja herkälle iholle
 - inkontinenssista kärsiville
 - lapsille
 - kuivumiselle alttiina olevalle iholle 
 
 Abena tarjoaa vain laadukkaita ihonhoitotuotteita, sillä terveellä iholla on suora vaikutus  
elämänlaatuun. Lue lisää ihosta ja laatuasioista sivuilta 14–17.
 

 ¡ Ihonhoitotuotteemme on tuotettu  
siten, että niiden ympäristökuormitus  
on mahdollisimman pieni.  

 ¡ Suurin osa Abenan   
ihonhoitotuotteista on saanut  
Joutsenmerkin ympäristöystävällisen,  
vähän ympäristöä kuormittavan  
tuotteen merkiksi. 

 ¡ Useat tuotteet ovat astma- ja  
allergiatunnustuotteita   
eivätkä sisällä väriaineita tai hajusteita. 

 ¡ Kaikki Abenan ihonhoitotuotteet   
ovat dermatologisesti testattuja.
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Perusvoiteet

Perusvoiteet

   Päivittäiseen ihonhoitoon

   Tuotteita sekä normaalille 
 että kuivumiselle alttiina  
 olevalle iholle

   Käsivoiteita normaalille 
 ja herkälle iholle

   Sisältävät stearaatteja, 
 jotka nopeuttavat voiteen   
 imeytymistä

   Sisältävät hoitavia ainesosia, 
 jotka kosteuttavat ihoa

   Elvyttävät ihon omia 
 puolustusmekanismeja ja 
 palauttavat ihon  
 kimmoisuutta 
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Perusvoiteet Perusvoiteet

 Käsivoide, 24 % kasvipohjaisia lipidejä

Mieto hoitava käsivoide. Imeytyy nopeasti. Sisältää runsaasti kasviöljyjä, jotka pitävät ihon pehmeänä. Sisältää ihon kosteuden säilyt-
täviä ainesosia. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

7770 Väriaineeton, hajustettu 5-6 1275 ml

 Käsivoide, 35% kasvipohjaisia lipidejä, hajusteeton

Mieto hoitava käsivoide. Sisältää stearaatteja, joiden ansiosta voide imeytyy nopeammin. Kosteuttaa hyvin, muttei tunnu rasvaiselta. 
Sisältää ihon kosteuden säilyttäviä ainesosia. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

150363 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 650 ml

6656 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml  
6962 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 1275 ml  
6965 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml

150364 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6100 ml

 Ihoemulsio, 14 % kasvipohjaisia lipidejä

Sopii koko vartalolle, tavalliselle tai melko kuivalle iholle. Imeytyy nopeasti. Sisältää kosteuttavia ja ravitsevia ainesosia.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6655 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml

 Suojaemulsio, 16 % kasvipohjaisia lipidejä

Erinomainen melko kuivalle tai ärtyneelle iholle. Jättää iholle suojaavan kalvon, joka suojaa ulkoisilta ärsyttäviltä tekijöiltä. Säilyttää 
ihon luonnollisen kosteuden. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6667 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml

6652 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6100 ml
6653 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml
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Perusvoiteet Erikoisvoiteet

 Öljysuihke

Öljy, joka sisältää E-vitamiinia ja Bisabololia. Sopii erityisesti ärtyneelle ja erityisen herkälle iholle. Hygieeninen ja nopea käyttää. Mieto 
tuoksu.

Kuvaus Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6666 Väriaineeton, hajustettu 12200 ml

 Vartalovoide, 28% kasvipohjaisia lipidejä, hajusteeton

Voide koko vartalolle. Normaalille tai melko kuivalle iholle. Sisältää kosteuttavia ja ravitsevia ainesosia.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6971 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6200 ml

 Huulirasva, hajusteeton

Suojaa ja kosteuttaa kuivat ja rohtuneet huulet. Helppo levittää. Hajusteeton.

Kuvaus Kpl/ltkArt. no. Sisältö

212011 Väriaineeton ja hajusteeton 5404,8 g
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Perusvoiteet Erikoisvoiteet

Erikoisvoiteet 

   Erityisiä iho-ongelmia varten

   Ihanteellisia erittäin kuivalle 
 ja halkeilevalle iholle

   Vesi-öljyemulsio muodostaa 
 suojaavan kalvon

   Auttavat ehkäisemään 
 ihovaurioita

   Ei lisättyjä väriaineita 
 eikä hajusteita
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Erikoisvoiteet

 Erikoisvoide ihonhoitoon, 41% kasvipohjaisia lipidejä, hajusteeton

Erikoisvoide ihonhoitoon kuivan, herkän tai ärtyneen ihon hoitoon sekä iho-ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sopii iholle, joka vaatii erity-
istä hoitoa. Uudistaa ihoa. Vesi-öljyemulsio muodostaa suojaavan kalvon. Hajusteeton.  

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

7759 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 1275 ml

 Activ-geeli, hajusteeton

Sisältää eteerisiä öljyjä, mm. piparminttu, eukalyptus ja mentoli. Avaa hengitysteitä. Sisältää kosteuttavia ainesosia, jotka ehkäisevät 
ihon kuivumista. Säilöntäaineeton ja hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6654 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6250 ml

 Sinkkivoide, 20% sinkkioksidia, hajusteeton

Mieto voide, jossa on 20 % sinkkioksidia. Vesi-öljyemulsio.  Suojaa ihoa painehaavoilta ja inkontinenssilta. Desinfioi ja korjaa ihoa. 
Sisältää allantoiinia, joka rauhoittaa ihoa. Helppo levittää ja poistaa iholta. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6996 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 25015 ml

 Hoitovoide, 75% kasvipohjaisia lipidejä, hajusteeton

Ravitseva ja kosteuttava voide hyvin kuivalle iholle. Pehmeä koostumus, jonka ansiosta voidetta on helppo käyttää. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6988 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 2030 ml

6659 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 12150 ml

6963 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6100 ml

6966 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 12100 ml  
6970 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 12200 ml
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Erikoisvoiteet Peseytyminen ilman vettä

Peseytyminen ilman vettä

   Vaihtoehto saippualle 
 ja vedelle

   Levitä ja pyyhi – 
 helppokäyttöiset tuotteet

   Hygieenisiä ja nopeita 
 käyttää

   Sisältävät aktiivisia aineosia, 
 jotka neutraloivat virtsan 
 ja hien suoloja

   Sopivat 
 vuodepotilaille

   Ihanteellisia intiimialueen 
 pesuun
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Peseytyminen ilman vettä

 Pesuvoide

Mieto ja tehokas pesuvoide. Sopii erityisesti vaipanvaihtoon, koska voide neutraloi hajut ja poistaa lian tehokkaasti. Jättää iholle 
suojaavan kalvon. Sisältää ravitsevia ja hoitavia ainesosia, jotka pehmentävät ihoa ja vähentävät ärsytystä. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6657 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml

 Pesuvaahto

Mieto ja tehokas pesuvaahto. Sopii erityisen hyvin vaipanvaihtoon. Hoitava mikrovaahto puhdistaa tehokkaasti. Sisältää hoitavia 
ainesosia, jotka sopivat erityisesti altistuneelle iholle. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

150224 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6400 ml

 Pesuneste hiuksille ja vartalolle, hajusteeton

Vartalon ja hiusten pesuun ilman vettä. Hyvin hellävaraiset ainesosat. Sopii henkilöille, joilla on erityisen herkkä iho. Erinomainen 
vuodepotilaille. Poistaa epämiellyttävän hajun ja antaa iholle raikkaan tuoksun. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

7004 Väriaineeton ja hajusteeton 4,5-5,0 8120 ml

6757 Väriaineeton, hajustettu 5-6 35000 ml  

6993 Väriaineeton ja hajusteeton 4,5-5,0 6200 ml

 Pesuvoide, hajusteeton

Mieto ja tehokas pesuvoide. Sopii erityisesti vaipanvaihtoon, koska voide neutraloi hajut ja poistaa lian tehokkaasti. Jättää iholle 
suojaavan kalvon. Sisältää ravitsevia ja hoitavia ainesosia, jotka pehmentävät ihoa ja vähentävät ärsytystä. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6964 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml
150228 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6200 ml  
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Peseytyminen ilman vettä Vedellä peseytyminen

Vedellä peseytyminen

   Kattaa kaikki päivittäiset  
 hygienian ja ihonhoidon  
 tarpeet

   Normaalille, kuivalle, herkälle 
 ja kuivumiselle alttiina olevalle  
 iholle

   Sisältävät vain mietoja, 
 aktiivisia ainesosia 

   Sisältävät ravitsevia 
 ainesosia, jotka ehkäisevät 
 ihon kuivumista

   pH-arvot on sovitettu 
 huolellisesti tarkoitukseen 
 sopiviksi

   Tuotteet on helppo huuhdella 
 pois, eivätkä ne ärsytä ihoa 
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Vedellä peseytyminen

 Nestesaippua

Nestesaippua on mieto käsisaippua. Sopii hyvin jatkuvaan käyttöön. Kosteuttava. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6661 Väriaineeton, hajustettu 4-5 12500 ml

 Mieto nestesaippua, hajusteeton

Mieto nestesaippua säännölliseen käsienpesuun. Erityisen kosteuttava. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

7766 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml

 Vaahtosaippua, hajusteeton

Erityisen mieto vaahtosaippua käsienpesuun. Helppo levittää käsiin ja ranteisiin. Helppo huuhdella pois. Säästää vettä ja poistaa 
bakteereja tehokkaasti. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

150034 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml

 Suihku- ja kylpysaippua

Mieto ja tehokas saippua hiuksille ja vartalolle. Riittoisa. Helppo huuhdella pois. Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6662 Väriaineeton, hajustettu 4,5-5,5 6500 ml

6760 Väriaineeton, hajustettu 4-5 25000 ml

7767 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 25000 ml

 150220 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 25000 ml

6762 Väriaineeton, hajustettu 4,5-5,5 25000 ml
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Vedellä peseytyminen Vedellä peseytyminen

 Suihku- ja kylpyöljy

Mieto ja hoitava öljy hiuksille ja vartalolle. Hyvä kuivalle päänahalle. Sisältää eteerisiä öljyjä, jotka kosteuttavat ihoa ja jättävät sen 
pehmeäksi. Mieto tuoksu. 

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6663 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml

 Shampoo

Mieto hoitava shampoo kaikille hiustyypeille. Tekee hiuksista puhtaat ja pehmeät. Hiuksiin ei jää päänahkaa ärsyttäviä saippuajäämiä. 
Mieto tuoksu.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6664 Väriaineeton, hajustettu 5-6 6500 ml

 Shampoo, hajusteeton

Mieto hoitava shampoo kaikille hiustyypeille. Tekee hiuksista puhtaat ja pehmeät. Hiuksiin ei jää päänahkaa ärsyttäviä saippuajäämiä. 
Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6800 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6500 ml

 Intiimisaippua, hajusteeton

Erittäin mieto saippua intiimihygieniaan. Sopii hyvin myös herkälle tai ärtyneelle iholle. Säilyttää intiimialueen luonnollisen kosteuden. 
Helppo huuhdella pois. Intiimialueelle sopiva pH-arvo. Hajusteeton.

Kuvaus pH Kpl/ltkArt. no. Sisältö

6985 Väriaineeton ja hajusteeton 3-4 12100 ml

6764 Väriaineeton, hajustettu 5-6 25000 ml

150229 Väriaineeton ja hajusteeton 5-6 6200 ml

6665 Väriaineeton ja hajusteeton 3-4 6500 ml  
150226 Väriaineeton ja hajusteeton 3-4 6200 ml
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Yhteensopivat tuotteet

 Teline

Voi sijoittaa pöydälle tai ripustaa seinälle. Sopii kaikille Abenan 500 ml:n pulloille.

Tuote Väri Kpl/ltkArt. no. Sopii

2756 Teline Valkoinen 6500 ml:n pullo

 EU-annostelija

Helppokäyttöinen ja hygieeninen annostelija. Sopii kaikille Abenan 500 ml:n pulloille.

Tuote Väri Kpl/ltkArt. no. Sopii

150217 Lyhyt kahva Alumiini 1500 ml:n pullo
150218 Pitkä kahva Alumiini 1500 ml:n pullo

 Annostelupumppu 5 litran astiaan

Sopii tuotteille Kpl/ltkVarenr.

6760, 7767, 150220, 6762 1007771
6757, 6764 200150561
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Yhteensopivat tuotteet Ihonhoito

Iho on ihmisen suurin elin. Se on suojamuuri, joka suo-
jelee kehoa taudeilta ja bakteereilta. Iho vaikuttaa myös 
ulkonäköömme, ja siksi sillä on suuri merkitys henkiseen 
hyvinvointiimme.

Ihossa on kolme kerrosta: orvaskesi (uloin kerros), 
verinahka ja ihonalaiskudos (alin kerros). Ihon suojaava 
vaikutus keskittyy orvaskeden uloimpaan kerrokseen, 
marrasketeen.

 

län lisäksi ihon hyvinvointiin vaikuttavat monet muut te-
kijät. Erityisesti henkilöiden, joiden iho altistuu tavalla tai 
toisella rasitukselle päivittäin, tulisi kiinnittää huomiota 
ihonhoitoon.

 

Herkkä tai kuivumiselle alttiina oleva iho ei välttämättä 
aiheuta ongelmia. Useimmiten ihon terveenä pitämiseen 
riittää oikea tieto yhdistettynä hyvään ihonhoitoon.

Abena tarjoaa laadukkaita ihonhoitotuotteita, jotka sekä 
ehkäisevät vaurioita että hoitavat vahingoittunutta ihoa.
    

Vanheneminen saa aikaan muutoksia ihossa. Ajan 
myötä ihosta tulee:

 ¡ Kuivempi 
 ¡ Veltompi
 ¡ Ohuempi ja läpikuultavampi
 ¡ Hitaampi uudistumaan ja paranemaan

Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi:
 ¡ Inkontinenssista kärsivät potilaat
 ¡ Vuodepotilaat
 ¡ Vauvat/pikkulapset
 ¡ Kuivassa ympäristössä työskentelevät ihmiset
 ¡ Terveydenhoitoalan työntekijät

Orvaskesi
(marraskesi)

Verinahka

Ihonalaiskudos

Ihon kerrokset
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pH-arvo

Kiinnitämme paljon huomiota pH-arvoon, kun kehitäm-
me ihonhoitotuotteita. Tuotteiden pH-arvo on sovitettu 
tuotteen käyttötarkoitukseen sopivaksi, koska eri ihotyy-
pit vaativat erilaista hoitoa.

Normaalin ihon pH-arvo on 4,5–6,0. Intiimialueen 
pH-arvo on yleensä 3,0–4,0.

pH-arvo ei nouse tasaisesti. Kun arvo muuttuu yhdellä 
numerolla, tuotteen happamuus muuttuu 10-kertaises-
ti.

Normaali iho sietää yleensä sekä matalaa että korkeaa 
pH-arvoa. Pidemmällä aikavälillä iho voi kuitenkin vahin-
goittua, jos altistus on toistuvaa. Herkällä tai ongelmai-
holla negatiiviset vaikutukset näkyvät nopeammin. Kun 
iho on vaurioitunut pysyvästi, sitä ei voi parantaa, vaan 
ainoastaan hoitaa.

Yleensä korkea pH-arvo on tuotteissa, jotka sisältävät 
halpoja ja väkeviä puhdistusaineita. Niissä myös veden 
ja sakeutusaineiden osuus on suuri. Tämän vuoksi on 
tärkeää varmistaa, että ihonhoitotuotteiden pH-arvo on 
iholle sopiva.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Abenan
ihonhoito-
tuotteet Ihon pH

(normaali iho)

Emäksinen

Hapan

Intiimialue
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pH-arvo Dokumentaatio

EU:n kosmetiikkadirektiivi
EU on säännellyt kosmetiikkatuotteita vuodesta 1976 lähtien. EU-direktiivien tarkoitus on varmistaa kuluttajien ter-
veys sekä kuluttajatietojen saatavuus tuotteiden koostumusta ja merkintöjä valvomalla.

 ¡ Heinäkuussa 2013 asetus 1223/2009/EY korvasi kosmetiikkadirektiivin.

 ¡ Uusi asetus tukee tuotteiden turvallisuusarviointia ja eläinkoekieltoa.

 ¡ Kaikki ihonhoitotuotteemme täyttävät täysin EU:n asettamat vaatimukset.

Päätavoitteena laatu
Abenalla panostamme asiakkaiden ja erityisesti loppukäyttäjien turvallisuuteen. Tämä näkyy sekä tuotteidemme 
laadussa että ympäristön huomioinnissa. 

Laajan valikoiman sertifioiminen on pitkä ja toisinaan monimutkainen prosessi, mutta mittavan tuotekehityksemme 
ansiosta olemme lähempänä lopullista tavoitettamme saada sertifikaatti kaikille tuotteillemme.

Joutsenmerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsen-
merkki on Pohjoismaisen ministerineuvoston 
lanseeraama virallinen kestävän kehityksen 
ympäristömerkki Pohjoismaissa. Kriteerit perus-
tuvat elinkaariarviointiin, joka kartoittaa tuotteen 
ympäristövaikutukset useammassa vaiheessa. 
Näitä vaiheita ovat raaka-aineet, tuotanto, pakkaa-
minen, käyttö ja hävittäminen.

Astma- ja allergiatunnus
Allergiatunnusta valvoo Tanskan astma- ja al-
lergiayhdistys. Toksikologit ja muut asiantuntijat 
tutkivat kaikki ainesosat tarkkaan. Vain tuotteet, 
joilla on pienin mahdollinen allergian, ihottuman tai 
ihoärsytyksen riski, saavat sertifikaatin.  
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Desinfiointi

Abena tarjoaa laajan valikoiman desinfiointituotteita 
sekä iholle että eri pinnoille.

 Punaiset tuotteet ovat desinfiointituotteita

Desinfiointituotteet ovat ihonhoitotuotteidemme punai-
nen tuoteryhmä. Myös Abenan desinfiointituotevalikoi-
ma on kehitetty periaatteella, jonka mukaan haluamme 
tarjota sopivat tuotteet asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Koska tarpeet vaihtelevat eri maissa, sovitamme desin-
fiointituotevalikoimamme eri maihin sopivaksi. Käymme 
jatkuvaa dialogia toimittajiemme kanssa, jotta voimme 
kehittää oikeanlaisia tuotteita asiakkaillemme. Näin 
voimme tarjota sopivissa pakkauksissa tuotteita, jotka 
sisältävät oikeanlaisia ainesosia. 

Kaikki desinfiointituotteemme on testattu, jotta ne täyt-
täisivät kansalliset ja EU:n asettamat asetukset.
 

Desinfiointituotteiden valikoimaan 
kuuluu:

 ¡ Käsidesinfiointineste
 ¡ Käsidesinfiointigeeli
 ¡ Kirurginen desinfiointi
 ¡ Pintojen desinfiointineste 
 ¡ Pintojen desinfiointiliinat
 ¡ Ihonpuhdistuslaput
 ¡ Desinfiointipyyhkeet



Desinfiointi Muistiinpanoja
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Abenan toimintakonsepti

Oma inkontinenssituotteiden tuotantomme tarjoaa hyvän poh-
jan terveydenhuollon kumppaneillemme. Valitsemalla muita 
tuotteita Abenan laajasta valikoimasta kumppanimme voivat 
rakentaa täysin omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tarvikekonseptin.
 

Body Wash

Wound Care

Käsineet

Ihonhoito

Peseytyminen

Haavanhoito

Suojavaatteet

Vuoteensuojaus

Inkontinenssi

www.abena.fi


