Pielęgnacja skóry

Kremy i balsamy

.

Maści/Kremy specjalne

.

Produkty do stosowania z wodą lub bez użycia wody

Pielęgnacja skóry
Asortyment do pielęgnacji skóry Abena jest oparty na wieloletnim doświadczeniu w międzynarodowym sektorze opieki zdrowotnej.
Produkty zostały opracowane na podstawie wielu różnych sytuacji od normalnych codziennych potrzeb do sytuacji wymagających
szczególnego traktowania.
Asortyment do pielęgnacji ciała został podzielony na 4 różne grupy produktowe:
Żółta grupa zawiera kremy i balsamy
Szara grupa składa się z kremów i maści specjalnych
Zielona grupa zawiera produkty do mycia bez użycia wody
Niebieska grupa składa się z mydeł oraz produktów do mycia z użyciem wody
Ponadto Abena dostarcza indywidualne rozwiązania dozowników według lokalnych potrzeb rynkowych.
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Domek konceptów Abena jest
podstawą naszej koncepcji dla
opieki zdrowotnej. Razem z
konceptami Abena dla
inkontynencji, mycia ciała,
odzieży ochronnej, opatrunków,
rękawic oraz ochrony łóżka,
koncept dla pielęgnacji ciała
oferuje wszechstronne
"one-stop" rozwiązanie dla
instytucji, takich jak: szpitale,
domy opieki, sklepy medyczne,
apteki, kliniki.
Nasz koncept dla pielęgnacji
ciała jest również bardzo
konkurencyjnym rozwiązaniem
dla firm, szkół, przedszkoli, hoteli
i restauracji.

Dokumen
tacja

Apteki/Sklepy medyczne

Abena i środowisko
¡¡ Asortyment do pielęgnacji ciała jest opracowany w taki sposób, aby mieć
minimalny wpływ na środowisko

¡¡ Część produktów Abena do pielęgnacji ciała jest sklasyfikowanych przez
Skandynawski Znak Ekologiczny jako produkty zielone, mające niski
wpływ na środowisko

¡¡ Część produktów jest certyfikowanych przez Asthma-Allergy oraz nie
zawierają barwników ani perfum

¡¡ Zoptymalizowane opakowanie oraz logistyka są gwarancją niskiej emisji
odpadów CO2

¡¡ Abena posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001
¡¡ Abena wspiera United Nations Global Compact w obszarach praw
człowieka, pracy, środowiska oraz zapobiegania korupcji.

C E R T I F I C AT I O N

Właściwy produkt – Najlepsza cena
Własna organizacja zaopatrzeniowa Abeny wyszukuje najwyższej
jakości produkty od wiodących dostawców głównie z Europy.
Abena ściśle współpracuje z długoletnimi partnerami w
dziedzinie innowacji i rozwoju produktów, aby dostosować
odpowiednie produkty dla naszych klientów w najlepszej
cenie.

Wyjątkowe punkty sprzedażowe dla
konceptu do pielęgnacji ciała
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Szeroki zakres
Wysoka jakość składników
Produkty pielęgnacyjne
Łatwe w użyciu opakowania
Dostosowany poziom pH
Produkty pokrywają wiele potrzeb:
- od podstawowych po skomplikowane
- osób dorosłych i starszych
- personelu i pacjentów
- skóry normalnej i wrażliwej
- w przypadku inkontynencji
- dla dzieci
- skóry narażonej każdego rodzaju

Więcej informacji na stronach 14-17.
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Kremy i balsamy
Kremy i balsamy
Do codziennej pielęgnacji skóry
Pokrywają potrzeby skóry
normalnej i narażonej
Produkty dla dłoni z różnymi
potrzebami
Zawierają stearyniany, które
powodują szybsze wchłanianie
Zawierają składniki pielęgnacyjne,
które nawilżają skórę
Regenerują własny system
ochronny skóry, przywracają
skórze elastyczność

Krem do rąk, zaw. tł. 24 %
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

7770
6656
6962
6965

Nie zawiera barwników, perfum.
Nie zawiera barwników, perfum.
Nie zawiera barwników oraz perfum
Nie zawiera barwników oraz perfum

75 ml
500 ml
75 ml
500 ml

5-6
5-6
5-6
5-6

12
6
12
6

Delikatnie pielęgnujący krem do rąk. Szybko wchłaniany przez skórę. Wysoka zawartość olejków roślinnych wygładza skórę nie pozostawiając jej tłustej.
Zawiera składniki, które utrzymują nawilżoną skórę. Delikatnie perfumowany.

Krem do rąk, zaw. tł. 35%
Nr Kat.

Opis

Pojemność

150363
150364

Nie zawiera barwników oraz perfum 50 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 100 ml

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6

6
6

Delikatnie pielęgnujący krem do rąk. Zawiera stearyniany, które pomagają skórze szybciej wchłonąć krem. Wysoki poziom nawilżenia bez pozostawienia
skóry tłustej. Zawiera składniki, które utrzymują nawilżoną skórę. Nie zawiera perfum.

4

Kremy i balsamy
Balsam do pielęgnacji, zaw. tł. 35 %, perfumowany
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6655

Nie zawiera barwników

500 ml

5-6

6

Do pielęgnacji całego ciała. Idealny dla skóry normalnej lub umiarkowanie suchej. Szybko wchłaniany przez skórę. Zawiera składniki nawilżające i
pielęgnujące. Delikatnie perfumowany.

Balsam do pielęgnacji, zaw. tł. 16 %
Nr Kat.

Opis

6652
6653

Nie zawiera barwników oraz perfum 100 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6

6
6

Do pielęgnacji całego ciała. Idealny dla skóry normalnej lub umiarkowanie suchej. Szybko wchłaniany przez skórę. Zawiera składniki nawilżające i
pielęgnujące. Nie zawiera perfum.

Balsam do pielęgnacji z barierą ochronną, zaw. tł. 16 % , perfumowany
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6667

Nie zawiera barwników

500 ml

5-6

6

Do skóry umiarkowanie suchej lub podrażnionej. Pozostawia na skórze barierę ochronną, która chroni przed wpływem otoczenia. Utrzymuje dobry poziom
nawilżenia skóry. Delikatnie perfumowany.

Oliwka w sprayu, zaw. tł. 100 %, perfumowana
Nr Kat.

Opis

Pojemność

szt./ kart.

6666

Nie zawiera barwników

200 ml

12

Oliwka zawiera witaminę E oraz bisabolol. Idealna dla skóry podrażnionej oraz wrażliwej. Higieniczna oraz oszczędzająca czas. Delikatnie perfumowana.
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Kremy i maści specjalne
Kremy i maści specjalne
Do konkretnych problemów
skórnych
Idealne dla skóry bardzo suchej i
popękanej
Emulsja wodno-oleista dająca
efekt bariery
Idealne do zapobiegania
uszkodzeniom skóry
Nie zawierają barwników oraz
perfum
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Kremy i maści specjalne
Maść do pielęgnacji, zaw. tł. 41 %
Nr Kat.

Opis

Pojemność

7759
6659

Nie zawiera barwników oraz perfum 75 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 150 ml

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6

12
12

Specjalistyczna maść do pielęgnacji i zapobiegania dla skóry suchej, wrażliwej lub podrażnionej. Idealna dla skóry wymagającej dodatkowej pielęgnacji.
Regeneruje skórę. Emulsja wodno-oleista z efektem bariery ochronnej. Nie zawiera perfum.

Aktywny żel
Nr Kat.

Opis

6654

Nie zawiera barwników oraz perfum 250 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

5-6

6

Zawiera naturalne olejki eteryczne, takie jak: mięta, eukaliptus, mentol. Poprawia krążenie krwi. Dla pacjentów leżących, zapobiega zakrzepom. Efekt
chłodnego orzeźwienia. Zawiera składniki nawilżające, które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wolny od konserwantów. Nie zawiera perfum.

Maść cynkowa, tlenek cynku 20 %
Nr Kat.

Opis

Pojemność

6996
6963

Nie zawiera barwników oraz perfum 15 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 100 ml

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6

250
6

Delikatna maść z zawartością 20% tlenku cynku. Emulsja wodno-oleista. Skuteczna bariera przed odleżynami oraz odparzeniami. Efekt dezynfekcji oraz
regeneracji. Zawiera allantoinę, która ma kojący wpływ na skórę. Łatwa do nałożenia oraz usunięcia. Nie zawiera perfum.

Intensywna pielęgnacja, zaw. tł 70 %
Nr Kat.

Opis

6988
6966
6970

Nie zawiera barwników oraz perfum 30 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 100 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 200 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6
5-6

20
12
12

Pielęgnujący i nawilżający krem dla skóry bardzo suchej. Dzięki delikatnej strukturze łatwo się rozprowadza. Nie zawiera perfum.
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Mycie bez użycia wody
Mycie bez użycia wody
Alternatywa dla wody i mydła
Elastyczna aplikacja i usuwanie
produktów
Higieniczne i oszczędzające czas
rozwiązanie
Zawierają składniki aktywne,
które neutralizują mocz oraz pot
Do stosowania przez pacjentów
obłożnie chorych
Do higieny intymnej w przypadku
nietrzymania moczu
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Mycie bez użycia wody
Lotion myjący, perfumowany
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6657
6757

Nie zawiera barwników
Nie zawiera barwników

500 ml
5000 ml

5-6
5-6

6
3

Delikatny i skuteczny lotion do mycia. Idealny do stosowania przy zmianie pieluchy, skutecznie usuwa zapach oraz zabrudzenia. Pozostawia na skórze
barierę ochronną. Zawiera składniki nawilżające i pielęgnujące, które wygładzają skórę oraz redukują podrażnienia. Delikatnie perfumowany.

Lotion myjący
Nr Kat.

Opis

6964

Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

5-6

6

Delikatny i skuteczny lotion do mycia. Idealny do stosowania przy zmianie pieluchy, skutecznie usuwa zapach oraz zabrudzenia. Pozostawia na skórze
barierę ochronną. Zawiera składniki nawilżające i pielęgnujące, które wygładzają skórę oraz redukują podrażnienia. Nie zawiera perfum.

Pianka myjąca, perfumowana
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

150224

Nie zawiera barwników

400 ml

5-6

6

Delikatna i skuteczna pianka myjąca. Idealna do stosowania przy zmianie pieluchy. Bardzo skuteczne oczyszczanie, dzięki pielęgnacji mikro pianki.
Zawiera składniki pielęgnujące dla skóry narażonej. Delikatnie perfumowana.

Płyn do mycia włosów i ciała
Nr Kat.

Opis

7004
6993

Nie zawiera barwników oraz perfum 120 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 200 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

4,5-5,0
4,5-5,0

30
12

Do mycia włosów i ciała bez zastosowania wody. Bardzo delikatne składniki. Do stosowania przez osoby z bardzo wrażliwą skórą oraz jest idealny dla
pacjentów obłożnie chorych. Usuwa nieprzyjemny zapach oraz pozostawia skórę świeżą. Nie zawiera perfum.
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Mycie z użyciem wody
Mycie z użyciem wody
Pokrywają wszystkie codzienne
potrzeby higieny oraz pielęgnacji
Dla skóry normalnej, narażonej,
suchej lub wrażliwej
Zawierają tylko delikatne, aktywne
składniki
Zawierają składniki pielęgnacyjne,
które chronią skórę przed
wysuszeniem
Poziom pH odpowiednio
dostosowany do konkretnych celów
Produkty łatwo się spłukują oraz
nie powodują podrażnień
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Mycie z użyciem wody
Mydło w płynie, perfumowane
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6661
6760

Nie zawiera barwników
Nie zawiera barwników

500 ml
5000 ml

4-5
4-5

12
2

Delikatne mydło w płynie. Idealne do częstego stosowania. Efekt wysokiego nawilżenia. Delikatnie perfumowane.

Kremowe mydło w płynie
Nr Kat.

Opis

7766
7767

Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 5000 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6

6
2

Delikatne kremowe mydło w płynie do częstego stosowania. Efekt bardzo wysokiego nawilżenia. Nie zawiera prefum.

Mydło w piance
Nr Kat.

Opis

Pojemność

150221
150034
150220

Nie zawiera barwników oraz perfum 250 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 5000 ml

poziom pH

szt./ kart.

5-6
5-6
5-6

6
6
2

Bardzo delikatne mydło w piance. Łatwe do rozprowadzenia na dłoniach i nadgarstkach. Łatwo się spłukuje. Oszczędność wody podczas skutecznego
usuwania bakterii. Nie zawiera perfum.

Mydło pod prysznic i do kąpieli, perfumowane
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6662
6762

Nie zawiera barwników
Nie zawiera barwników

500 ml
5000 ml

4,5-5,5
4,5-5,5

6
2

Delikatne i skuteczne mydło do mycia włosów i ciała. Bardzo wydajne. Łatwo się spłukuje. Delikatnie perfumowane.
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Mycie z użyciem wody
Olejek pod prysznic i do kąpieli, perfumowany
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6663

Nie zawiera barwników

500 ml

5-6

6

Delikatny i skuteczny olejek do mycia włosów i ciała. Do stosowania przy suchej skórze głowy. Zawiera olejki eteryczne, które pozostawiają skórę
nawilżoną oraz gładką. Delikatnie perfumowany.

Szampon do włosów, perfumowany
Nr Kat.

Opis

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

6664
6764

Nie zawiera barwników
Nie zawiera barwników

500 ml
5000 ml

5-6
5-6

6
2

Delikatnie pielęgnujący szampon do wszystkich rodzajów włosów. Pozostawia włosy czyste i miękkie. Nie pozostawia resztek mydła, nie podrażnia skóry
głowy. Delikatnie perfumowany.

Szampon do włosów
Nr Kat.

Opis

Pojemność

6800

Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml

poziom pH

szt./ kart.

5-6

6

Delikatnie pielęgnujący szampon do wszystkich rodzajów włosów. Pozostawia włosy czyste i miękkie. Nie pozostawia resztek mydła, nie podrażnia skóry
głowy. Nie zawiera perfum.

Płyn do higieny intymnej
Nr Kat.

Opis

6985
6665

Nie zawiera barwników oraz perfum 100 ml
Nie zawiera barwników oraz perfum 500 ml

Pojemność

poziom pH

szt./ kart.

3-4
3-4

12
6

Bardzo delikatne mydło do higieny intymnej. Do stosowania również do skóry wrażliwej lub podrażnionej. Utrzymuje naturalny poziom nawilżenia okolic
intymnych. Łatwo się spłukuje.Reguluje poziom pH w okolicach intymnych. Nie zawiera perfum.
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Akcesoria dodatkowe
Pompka do butelki 5 L
Nr Kat.

Dopasowany do

szt./ kart.

7771
150561

6760, 7767, 150220, 6762
6757, 6764

100
200

Podstawka
Nr Kat.

Produkt

Dopasowany do Kolor

szt./ kart.

2756

Dozownik

500 ml

6

Biały

Stojący lub do powieszenia. Dopasowany do wszystkich butelek Abena o poj. 500 ml

Dozownik
Nr Kat.

Produkt

Dopasowany do Kolor

szt./ kart.

150217
150218

Z krótkim ramieniem
Z długim ramieniem

500 ml
500 ml

1
1

Aluminium
Aluminium

Prosty i higieniczny dozownik. Dopasowany do wszystkich butelek Abena o poj. 500 ml
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Pielęgnacja skóry
Skóra jest największym ogranem ciała. Chroni ciało przed
uszkodzeniami i bakteriami, tworzy barierę przed otaczającym
światem. Skóra również wpływa na nasz wygląd dlatego jest
ważnym elementem naszego samopoczucia psychicznego.
Skóra jest zbudowana z trzech warstw: z naskórka (warstwa
wierzchnia), skóry właściwej (warstwa pośrednia) i tkanki podskórnej (dolna warstwa). Funkcja bariery skóry jest zlokalizowana
na najwyższej warstwie naskórka, warstwie rogowej.
Starzenie się powoduje zmiany w skórze. Z czasem skóra
staje się:
¡¡ Bardziej sucha
¡¡ Bardziej wiotka i mniej elastyczna
¡¡ Cieńsza i bardziej przejrzysta
¡¡ Wolniej się regeneruje i goi

Osobami szczególnie narażonymi mogą być np.:
¡¡ Pacjenci cierpiący na nietrzymanie moczu
¡¡ Pacjenci obłożnie chorzy
¡¡ Niemowlęta i małe dzieci
¡¡ Osoby pracujące w suchym środowisku
¡¡ Personel medyczny
Delikatna lub narażona skóra nie koniecznie musi oznaczać
problemy.
Właściwa wiedza w połączeniu z dobrą pielęgnacją skóry są
w większości przypadków na tyle wystarczające, aby utrzymać
zdrową skórę.
Abena oferuje do pielęgnacji ciała wysokiej jakości produkty,
które zapobiegają oraz pomagają, gdy skóra została już
uszkodzona.

Poza wiekiem, skóra narażona jest na wpływ wielu innych
czynników, a niektórzy ludzie są bardziej narażeni niż inni. W
szczególności osoby, których skóra na codzień jest narażona
na stres - tak czy inaczej - należy wziąć pod uwagę pielęgnację
skóry.

Warstwy skóry
Naskórek
(warstwa rogowa)

Skóra właściwa

Warstwa podskórna
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poziom pH

Poziom pH jest bardzo istotny w trakcie rozwoju naszych
produktów do pielęgnacji ciała. Poziom pH jest dostosowany do
konkretnych potrzeb, wiemy, że nasi użytkownicy końcowi mają
różne rodzaje skóry, a tym samym różne potrzeby.
Normalna skóra ma poziom pH pomiędzy 4,5 a 6.0.
Natomiast w miejscach intymnych typowy poziom pH jest
neutralny pomiędzy 3.0 a 4.0.
Poziom pH nie jest wartością, która nie może wzrosnąć. Za
każdym razem, gdy wartość zmienia się o jeden, produkt staje
się 10 razy bardziej agresywny.
Normalna skóra jest w stanie wytrzymać zarówno niskie i
wysokie wartości pH. Jednakże, w długim okresie może to
powodować uszkodzenia zwłaszcza, gdy skóra jest narażana
kilkukrotnie w ciągu dnia. Negatywne konsekwencje przyjdą
dużo szybciej przy skórze wrażliwej lub z problemami. Raz
uszkodzona skóra nie zregeneruje się - jedynie pod opieką.
Wysoki poziom pH zwykle obserwuje się w produktach
zawierających tanie i ostre detergenty oraz mających wysoką
zawartość wody i zagęszczaczy. Dlatego ważne jest aby
zapewnić, że poziom pH produktów do pielęgancji skóry jest
dostosowany do skóry w normalnym stanie.

1
2
3
Produkty
do pielęgnacji
Abena

4
5
6

Kwaśny
Okolice intymne
Neutralny dla skóry
(normalna skóra)

7
8
9
10
11

Zasadowy

12
13
14
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Dokumentacja
Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie produktów kosmetycznych
Od roku 1976 przepisy mające zastosowanie do produktów kosmetycznych zostały ustalone przez Unię Europejską. Dyrektywy UE mają
na celu zapewnienie ochrony zdrowia konsumentów i informacji dla konsumentów o składzie wyrobu oraz etykiet.
¡¡ Od 11 lipca 2013 roku, Rozporządzenie WE nr 1223/2009 zastąpiło Dyrektywę w sprawie produktów kosmetycznych.
¡¡ Nowe rozporządzenie umożliwia ocenę bezpieczeństwa produktów oraz zakazuje testowania na zwierzętach.
¡¡ Każdy produkt z naszego asortymentu do pielęgnacji skóry całkowicie spełnia wymagania ustanowione prze UE.

Primary Focus is Quality
Abena podejmuje kolejne kroki w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, a w szczególności użytkownikom końcowym.
Odnosi się to zarówno do jakości naszych produktów jak i rozważań dotyczących środowiska. Dlatego staramy się zdobyć najwięcej jak
to możliwe produktów certyfikowanych.
Jest to długi i czasem skomplikowany proces, aby zapewnić całą gamę produktów certyfikowanych. Dzięki naszemu ciągłemu
rozwijaniu produktów każdego dnia jesteśmy coraz bliżej do osiągnięcia naszego celu, jakim jest certyfikacja wszystkich naszych
produktów.

Skandynawski Znak Ekologiczny

Skandynawski Znak Ekologiczny, czy Skandynawski
Łabędź jest oficjalnym znakiem ekologicznym w krajach
skandynawskich wprowadzonym przez Skandynawską
Radę Ministrów.
Kryteria przyznawania eko-znaku są oparte na zasadzie
"od kołyski aż po grób", oznacza to, że ogólny wpływ
produktu na środowisko ma kilka etapów: surowce,
produkcja i pakowanie, stosowanie i utylizacja.
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Asthma-Allergy

Oznakowanie znakiem Astma - Allergi jest kontrolowane
przez Duńskie Stowarzyszenie Astma & Allergi. Mówi o
tym, że wszystkie składniki zawarte w produkcie zostały
starannie zbadane przez toksykologów oraz innych
specjalistów. Tylko produkty, które stanowią minimalne
ryzyko wystąpienia alergii, egzemy czy podrażnienia skóry
otrzymają certyfikat.

Dezynfekcja

Abena oferuje szeroką gamę produktów do dezynfekcji zarówno
skóry jak i powierzchni.
Czerwona grupa produktów zawiera produkty do dezynfekcji
Produkty te są włączone do naszego asortymentu do pielęgancji
ciała jako czerwona grupa.
Grupa produktów do dezynfekcji Abena jest oparta na tej samej
filozofii, aby oferować właściwy produkt dla klientów ze
specjalnymi potrzebami.

Nasz asortyment do dezynfekcji obejmuje:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Płyny do dezynfekcji rąk
Żele do dezynfekcji rąk
Dezynfekcję chirurgiczną
Płyny do dezynfekcji powierzchni
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Waciki przedzastrzykowe
Chusteczki dezynfekcyjne

Ponieważ popyt na te produkty dla każdego kraju jest
wyjątkowy, możemy dostosować nasz asortyment do każdego
rynku. Jesteśmy w stałym dialogu z naszymi dostawcami, aby
opracować odpowiednie produkty dla naszych klientów. Daje nam
to możliwość oferowania specjalnych produktów z odpowiednimi
składnikami we właściwych opakowaniach.
Wszystkie nasze produkty do dezynfekcji są testowane, aby
spełniały wymagania stawiane przez UE oraz przepisy krajowe.
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Notes
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Notes
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Rękawice

Kosmetyki

Mycie ciała

Opatrunki

Odzież ochronna

Ochrona łóżka
Inkontynencja

Domek konceptów Abeny

Abena Polska Sp. o.o. . ul. Nowa 15, Łozienica . 72-100 Goleniów . tel. 91 419 43 20 . www.abena.pl
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Nasza własna duża produkcja produktów na
nietrzymanie moczu zapewnia silną platformę dla
naszych partnerów z sektora opieki zdrowia. Dzięki
dawaniu szerokiego wyboru innych produktów
Abeny do opieki zdrowia, budujemy własny domek
konceptów doskonale dopasowany do potrzeb
rynków lokalnych.

