
 

 

Essity Internal 

TENA Shampoo Cap 
For komfortabel & praktisk hårvask når det er utfordrende å dusje 
 

  
• Forhåndsfuktet hette med sjampo og balsam i ett, frisk 

duft 

• Gir en komfortabel og praktisk hårvask 

• Ideell for de som er sengeliggende, eller av andre 
grunner har problemer med å dusje regelmessig 

• Til engangsbruk, enkel i bruk 

• Kan varmes i mikroovn for økt komfort 

• Trenger ikke å skylles ut 

• Dermatologisk testet 

• Godkjent av Skin Health Alliance (SHA)  
 
Sikkerhet 
Produktet oppfyller kravene i Regulation (EC) No. 
1223/2009 of the European Parliament and the Council of 
30 November 2009 som omhandler kosmetiske produkter. 
Som fastsatt i Artikkel 18 har ikke produktet blitt testet på 
dyr. Produksjonsenheten oppfyller den internasjonale 
standarden ISO 22716:2007 som omhandler 
produktdokumentasjon og gode produksjonsmetoder, 
såkalt   Good Manufacturing Practices, GMP. Produktet har 
blitt dermatologisk testet. Hver pakke må kun benyttes til 
én bruker. 
 
Ved bruk av mikroovn: Må ikke overopphetes for å unngå 
brannsår. Instruksjoner er trykket på pakkens bakside 
(500W for 30 sek). Sjekk alltid temperaturen før bruk, 
spesielt strikken,. 
 
Førstehjelp 
Om ubehag oppstår etter kontakt med øyne eller hud, skyll 
med lunkent vann i flere minutter. Om irritasjon i øyne eller 
hud vedvarer, kontakt lege. Ved inntak av større mengder 
av produktet, IKKE fremkall brekninger. Skyll munnen og 
drikk et glass vann. Om nødvendig, kontakt lege.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediens Rolle 

Aqua  Løsemiddel 

Caprylyl/Capryl Glucoside Løsemiddel 

Quaternium-80  Balsam 

Propylene Glycol Løsemiddel 

Benzyl alcohol Konserveringsmiddel 

Dehydroacetic Acid Konserveringsmiddel 

Benzoic Acid Konserveringsmiddel 

Sorbic Acid Konserveringsmiddel 

Sodium Citrate* Justere pH 

Citric Acid* Justere pH 

Disodium EDTA Stabilisere 

Parfum Parfyme 
*ikke tilsatt i ferdig produkt, men som tilsetningsstoff i råmateriale. 
 

Fysiske egenskaper 
Hettene er produsert i et mykt og sterkt non-woven-
materiale. Det pregede materialet består av polyester- og 
viskosefibre. Strikken er laget av syntetiske fibre (ikke 
latex). Innpakningen er laget av Polyethylene film (LDPE) 
 
pH:  

5 5.5 

Størrelse 
(diameter):  

30cm (ytre), 12cm (indre) 15cm x 23cm 

Antall i pakken:  1 stk 5 or 8 
Format:  Enkeltpakket Flow-wrap pack 

 

 
Oppbevaring og holdbarhet 
Holdbarhet etter produksjon (utløpsdato): 30 måneder 
Må brukes umiddelbart etter åpning.  
 
Anbefalt lagringstemperatur 
Det er anbefalt at TENA Shampoo Caps oppbevares over 
0°C, i romtemperatur. Unngå frost, direkte sollys, store 
temperatursvingninger og høy varme. Å utsette produktet 
for høye temperaturer vil forkorte holdbarheten, og denne 
kan ikke garanteres.  
 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt 
Essity Norway AS 
Tel: +47 22 70 62 00 

  


