
Bent u ook geinteresseerd om regelmatig nieuws-
brieven te ontvangen? 
Op www.voeldevrijheid.nl of www.voeldevrijheid.be 
vind u alle informatie hoe u zich kunt registeren.

Maandverband of reguliere inlegkruisjes zijn niet speciaal 
voor urineverlies gemaakt. TENA Lady biedt bij urineverlies
meer zekerheid. Hieronder zetten we de verschillen op
een rijtje. Ziet u ook waarom TENA de beste keuze is?

Een zwakke blaas, dat overkomt u, maar hoeft uw leven 
niet te beïnvloeden. ‘Voel de vrijheid‘ helpt u daarbij.  

Van ‘Voel de vrijheid‘ krijgt u antwoord 
op bijvoorbeeld de volgende vragen:

•    Welke vorm van urineverlies heb ik en welk product 
past het beste bij mij?

•  Hoe voorkom ik dat anderen het merken dat ik 
ongewenst urineverlies heb?

• Hoe gaan andere vrouwen met hun gevoelige blaas om?

TENA Lady product Maandverband of een 
regulier inlegkruisje

Blijft droog aanvoelen door 
de snelle absorptie

Behoudt vorm

Moet af en toe 
worden verschoond

Fresh Odour Control
neutraliseert geurtjes

Gaat nat aanvoelen

Kan vorm verliezen

Moet regelmatig 
worden verschoond

Er kunnen geurtjes 
ontstaan

U zult versteld 
staan hoe fris u 
zich voelt!

Alleen het beste 
is goed genoeg voor u!

TENA geeft je de zekerheid 
te blijven wie je bent.

TENA Lady inlegkruisjes

… hoe ademend en 
aangenaam het materiaal 
aanvoelt op uw huid!

… hoe discreet en haast 
onzichtbaar het is onder 
uw kleding!

Als u een 
TENA inlegkruisje 
probeert, let dan 

eens op …

… hoe groot het absorp-
tievermogen van de 
inlegkruisjes is, ook al 
zijn ze nog zo dun!

... hoe zeker en 
fris u zich voelt!

Onbezorgd leven met 
ongewenst urineverlies!

„De informatie is altijd erg duidelijk, ik 
waardeer de manier waarop er over het 
thema urineverlies wordt gesproken“ 
Maria S., 47 jaar over ‘Voel de Vrijheid‘.

Beate Valecce
Als TENA-adviseuse geef ik al meer dan 
13 jaar advies aan vrouwen die te maken 
hebben met ongewenst urineverlies.

Vergelijk TENA met maandverband 
of inlegkruisjes en u weet ‘t!

  Voor Nederland, TENA Consult voor een persoonlijk gesprek 
met een TENA Continentieverpleegkundige 0800 – 0200 364 
(gratis) of ga naar: www.TENAConsult.nl

Voor overige vragen kunt u terecht bij:
0800 – 022 75 00 (gratis) of ga naar:      www.TENA.nl

  Voor België, voor al uw vragen:
0800 – 945 45 (gratis) of ga naar:         www.TENA.be

Meer dan 80.000 

 vrouwen gingen u voor!
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Welk TENA-product 
wordt het voor u?

Discreet als een inlegkruisje maar
mét een groter absorptievermogen!

Discretie door 
superieure bescherming!

De inlegkruisjes van TENA geven u in 
elke situatie de optimale zekerheid en 
discretie, zodat u kunt doen wat u wilt.

TENA Lady 
Ultra Mini

TENA Lady 
Ultra Mini Plus

TENA Lady 
Mini Magic

Alle TENA Lady-producten zijn 
discreet en geven u een fris gevoel 
door de Fresh Odour Control:
speciale microfresh parels omsluiten
bacteriën en neutraliseren geurtjes. 
Zonder parfum!

Alle TENA Lady inlegkruisjes
hebben 3-dubbele bescherming:
• Supersnelle absorptie
• Droog toplaagje
• Geurtjes worden geneutraliseerd

Heeft u soms behoefte 
aan meer bescherming? 
Probeer dan TENA Lady 
Mini, TENA Lady Mini Plus 
of TENA Lady Normal.

• Het langste TENA inlegkruisje
•  Even groot absorptievermogen als een

dun maandverband
• Zeer discreet, slechts 3,5 mm dun  

• Een langer inlegkruisje
•  Zo dun als een lang normaal inlegkruisje maar met 

een absorptievermogen dat dubbel zo groot is
• Zeer discreet, slechts 3,5 mm dun

Ik ben extra klein, superdun
en toch heb ik een veel groter
absorptievermogen dan een
gewoon inlegkruisje.

Ik ben net zo dun als een 
lang inlegkruisje, maar 
heb een veel groter 
absorptievermogen.

Ik heb een even groot 
absorptievermogen als een 
dun maandverband.

U draagt graag nauwsluitende kleding of 
strakke sportbroeken? U verliest maar af 
en toe een paar druppeltjes ? 

Ik maak mezelf onzichtbaar, beloofd.
En u? Vergeet uw ongemak gewoon.

U lacht graag? Heerlijk!
Verliest u daarbij soms een paar druppeltjes, ook 
wanneer u moet hoesten of iets optilt?

Geen probleem. Ik zorg ervoor!
Discreet, veilig en het liefst de hele dag lang.

U bent heel actief of doet graag aan 
sport? Verliest u daarbij af en toe enkele 
druppeltjes?

Ik ben er, voor de zekerheid.
Zodat u zich kunt concentreren op 
datgene wat u graag doet!

• Het kleinste TENA Lady inlegkruisje
• Duidelijk droger dan een gewoon inlegkruisje 
• Zeer discreet, slechts 3 mm dun 

 In België verkrijgbaar bij apotheek, medisch speciaalzaak, 
bandagist of supermarkt. Of via onze TENA-webshop 
www.TENAshop.be 

 In Nederland verkrijgbaar bij apotheek, medisch speciaalzaak, 
supermarkt en drogist. Of via onze TENA-webshop 
www.TENAshop.nl. Op indicatie van uw huisarts worden de TENA 
producten (geheel of gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar.
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