
TENA Lady 
inlegkruisjes 

Extra fl exibel 
dankzij  

FlexCore

Kies ook voor 
TENA Lady

DRIEVOUDIGE BESCHERMING

Heeft u soms wat meer bescherming nodig? 

Probeer dan
TENA Lady Discreet Mini, 
TENA Lady Discreet Mini Plus, 
of TENA Lady Discreet Normal.

Wereldwijd hebben bijna 400 miljoen mannen 
en vrouwen te maken met een zwakke blaas. 
U bent dus zeker niet de enige. Gelukkig kunt 
u altijd vertrouwen op de producten van TENA.

Bij de ontwikkeling van alle TENA-producten 
staan uw comfort en zekerheid voorop. 
Zo biedt het TENA Lady-assortiment 
DRIEVOUDIGE BESCHERMING tegen doorlekken, 
geurtjes en een vochtig gevoel.
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Voor al uw vragen kunt u terecht bij:
0800 022 7500 (gratis) of ga naar:  
www.TENA.nl 
www.voeldevrijheid.nl

Voor een persoonlijk gesprek met een continentie-
verpleegkundige belt u naar: 0800 0200 364 (gratis) 

of ga naar www.TENACONSULT.nl

Voor België, voor al uw vragen:
0800 945 45 (gratis) of ga naar:    
www.TENA.be
www.voeldevrijheid.be
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Aangenaam om te dragen, 
maximale discretie... ... en een perfecte pasvorm!

Dun, zeker, discreet

TENA Lady inlegkruisjes 
zijn speciaal ontwikkeld om 
kleinere hoeveelheden urine 
op te vangen. Ze zijn net zo 
dun als gewone inlegkruisjes, 
maar absorberen veel beter. 
De discrete en anatomische 
pasvorm en de zijdezachte 
toplaag zorgen ervoor dat 
u zich altijd zeker en prettig 
voelt. 

TENA Lady Mini Magic
De allerkleinste inlegkruisjes 
in het TENA Lady assorti-
ment.

TENA Lady Ultra Mini 
Inlegkruisjes van gemiddeld 
formaat in het TENA Lady 
assortiment. 

TENA Lady Ultra Mini Plus 
De langste inlegkruisjes in het 
TENA Lady assortiment voor 
extra bescherming.

TENA Lady Ultra Mini

Fresh Odour Control 
Unieke micro-fresh parels 
verminderen de ontwikkeling 
van geurtjes

Zijdezacht comfort
U merkt haast niet dat 
u een inlegkruisje draagt.

QuickDry toplaag 
De snelle absorptie en 
de snel droge toplaag 
houden u droog

TENA Lady Mini Magic en 
TENA Lady Ultra Mini Plus

•  TENA Lady Mini Magic: 
het kleinste inlegkruisje van TENA

•  TENA Lady Ultra Mini Plus: 
net zo groot als een inlegkruisje 
maar met een veel grotere absorptie

•  Met Fresh Odour Control

• Dermatologisch getest 

•  Anatomische pasvorm 
voor het vrouwelijk lichaam 
Het inlegkruisje sluit perfect aan op uw lichaam. 
Hierdoor bent u verzekerd van een uitstekende 
pasvorm, comfort, discretie en een 
eff ectieve vochtopname.
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