
Νέα συσκευασία προϊόντων ακράτειας Abena, με ευδιάκριτο και μοντέρνο σχεδιασμό. 
Επίσης νέες ονομασίες σε επιλεγμένα προϊόντα.

 Μέσα θα βρείτε τα ίδια προϊόντα υψηλής ποιότητας που γνωρίζετε και αγαπάτε.

Η σακούλα είναι 30% PCR, που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένη από πλαστικά υλικά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές.
Αυτό θα επιτρέψει να μειώσουμε τα πλαστικά μας απορρίμματα και να βοηθήσουμε στη φροντίδα του 
περιβάλλοντος.

Πλαστική σακούλα από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση

Νέες ονομασίες προϊόντων 
σε επιλεγμένα προϊόντα. 
Εύκολη αποκωδικοποίηση 
και διάκριση μεταξύ τους.

Απολαύστε τις 
ενημερωμένες εικόνες των 
προϊόντων.

Νέα σύμβολα χαρακτηριστικών 
για πιο εύκολη αναγνώριση και 
αποκωδικοποίηση.

Νέες ονομασίες προϊόντων Νέα λεπτομερής εικόνα Νέα σύμβολα χαρακτηριστικών

Νέα συσκευασία
Ίδια προϊόντα που εμπιστεύεστε



www.opencare.gr

Από Abri-Form σε ΑΒΕΝΑ Slip Από Abri-Flex σε ΑΒΕΝΑ Pants

design συσκευασίας και ονομασίες προϊόντων

προϊόν μέσα
στη συσκευασία

Ι∆ΙΟ

ΝΕΟ

Μέσα στην τσάντα παραμένει ακριβώς 
το ίδιο προϊόν υψηλής ποιότητας.
Απαλή, αναπνεύσιμη και φιλική προς 
το δέρμα ποιότητα.
Βέλτιστη προστασία από διαρροές.
∆ιατίθενται στα ίδια μεγέθη και 
απορροφητικότητες.
Η χρωματική κωδικοποίηση και οι δείκτες 
επιπέδου απορρόφησης είναι οι ίδιοι.

Τα πιστοποιητικά και ετικέτες 
παραμένουν ως έχουν.

Το ABRI ενημερώθηκε σε ABENA.
Το ABRI-FORM ενημερώθηκε σε 
ABENA Slip.
Το ABRI-FLEX ενημερώθηκε σε 
ABENA Pants.
Νέοι κωδικοί προϊόντων & barcodes.
Νέες λεπτομερείς εικόνες προϊόντων.
Ενημερωμένα σύμβολα και προσθήκη 
νέων χαρακτηριστικών.

Βελτιστοποίηση των Logistics και των 
αριθμό πακέτων σε επιλεγμένα προϊόντα.

Βελτιωμένο, φιλικό προς τον αναγνώστη 
κείμενο στο πίσω υφασμάτινο φύλλο που 
αναπνέει. 

Νέες ονομασίες προϊόντων.

Η απλή απάντηση είναι ότι τα προϊόντα είναι ακριβώς τα ίδια- απλώς σε νέα συσκευασία.

Ο νέος ευδιάκριτος σχεδιασμός, καθιστά πιο εύκολη την αναγνώριση, και οι ονομασίες των προϊόντων 
έχουν προσαρμοστεί στα πιο γνωστά brands στην αγορά. Η παρακάτω σύνοψη θα σας βοηθήσει να 
δείτε τι έχει ενημερωθεί και τι παραμένει ακριβώς είναι το ίδιο.

Τί είναι καινούριο;

Με λεπτομέρειες - τι και πώς

Τι παραμένει ίδιο;
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