
Novo pakiranje
Enaki izdelki

Izgled vseh naših pripomočkov za inkontinenco dobiva novo, sodobnejšo podobo, 
izbrani izdelki pa so na voljo tudi pod novim imenom.

Znotraj novega pakiranja ostajajo naši enaki visokokakovostni izdelki, kot jih že poznate.

Nova imena  
izdelkov
Nova imena izbranih izdelkov. 
Preprosto prepoznavanje in 
razlikovanje.

Nove oznake 
lastnosti
Nove oznake za lažje 
prepoznavanje in 
razlikovanje.

Nova slika posameznih 
izdelkov
Prenovljene, bolj podrobne slike 
posameznih izdelkov.

Embalaža vsebuje 30 % popotrošniške reciklirane plastike
Embalaža vsebuje 30 % popotrošniške reciklirane plastike, kar pomeni, da je narejena iz 

plastičnih materialov, ki so jih potrošniki že uporabili.  
S tem zmanjšujemo količino plastičnih odpadkov in pomagamo skrbeti za okolje.
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Kaj je novega?
 ¡  Nova imena izdelkov:

 ¡ ABRI se spremeni v ABENA,
 ¡ ABRI-Form se spremeni v ABENA Slip,
 ¡ ABRI-Flex se spremeni v ABENA Pants.

 ¡ Nove številke izdelkov in črtne kode. 
 ¡ Nove podrobne slike izdelkov.
 ¡  Posodobljene oznake in dodane nove 

lastnosti.
 ¡  Izboljšano, uporabniku prijazno besedilo 

na zunanji zračni, tekstilu podobni foliji 
izdelka.

 ¡  Logistične spremembe in optimizacija 
velikosti paketov pri izbranih izdelkih.

Kaj ostaja enako?
 ¡  Znotraj novega pakiranja ostajajo 

enaki visokokakovostni izdelki.
 ¡  Mehki, 100 % zračni in koži prijazni 

izdelki visoke kakovosti.
 ¡ Optimalna zaščita pred iztekanjem.
 ¡  Na voljo v enakih velikostih in stopnjah 

vpojnosti.
 ¡  Barvne oznake in indikatorji vlažnosti 

ostajajo enaki.
 ¡  Enaki certifikati in oznake, kot jih 

poznate.

Podrobneje – kako in kaj?
Nova grafična podoba je bolj prijazna uporabnikom in omogoča lažje razlikovanje izdelkov, temu je 
prilagojeno tudi poimenovanje le-teh. Spodaj si lahko ogledate, kaj smo spremenili in kaj ostaja enako.

Preprost odgovor je, da izdelki ostajajo popolnoma enaki, spreminja se zgolj pakiranje.

NOVO
Grafična podoba pakiranja in imena izdelkov

Iz Abri-Flex v ABENA Pants

ENAKI 
izdelki znotraj 

pakiranja

Iz Abri-Form v ABENA Slip


