
Trio Elite® er tilgjengelig på 
Blåresept hos bandagister og 
apotek over hele landet.

Vi håper du blir fornøyd med Trio Elite®. Dersom 
du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller en 
gratis prøve, ta kontakt med vårt kundesenter.

Trio Elite® spray 
Varenummer Helfonummer Pkn

TR201 994195 50ml spray

Trio Elite®
Varenummer Servietter

TR202 - 30 servietter

Trio Healthcare Ltd. Registered in England. No: 05776276. Registered office: Units 2A-2B, 
Sandylands Business Centre, Carleton New Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2AA, UK. 
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Trio Elite® Smertefri 
Klebefjernerspray

say goodbye 
to painful 
removals



svir klebefjerneren din når du 
sprayer den på huden?

Trio Elite® løsner sterke klebere 
raskt og smertefritt.

Rask og enkel å bruke 
for hurtig og smertefritt 
bandasjebytte

Lindrer irritert hud  
Vår unike silikonformel svir 
ikke og er snillere mot huden

360° presis spray  
Kan sprayes fra  
alle vinkler

Lar huden få puste 
Etterlater ingen rester eller 
fuktighet på huden

Tørker på sekunder 

360°

Påvirker ikke 
klebeevnen til ny 
bandasje



Trio Elite® Silikon  
Teknologi
Trio Elite® Smertefri Klebefjerner Spray har en 
hypoallergenisk formel i 100% silikon som ikke 
irriterer huden og som raskt begynner å arbeide 
med å løsne sterke klebere. Designet på flasken 
bidrar til at Elite kun påføres på det området du 
selv ønsker, uten noe svinn.

Slik bruker du  
Trio Elite®

Trio Elisse® bruker «bag in can» 
teknologi – en bærekraftig 
emballasje uten forurensende 
stoffer som brukes i tradisjonelle 
aerosoler. Emballasjen sikrer at 
100% av produktet brukes.

1.   Hold Elite® flasken ca. 10 cm fra huden og spray på 
toppen av hudplaten eller bandasjen. 

2.  La klebefjerneren få virke.

3.   Trekk bandasjen eller hudplaten forsiktig av huden.  
Hvis det er nødvendig kan du fortsette å spraye Trio 
Elite for å hjelpe til å løsne

4.  Dersom det er kleberester på huden, spray på  
 Trio Elite® og tørk av. 

Også tilgjengelig som servietter
Praktisk størrelser når du er ute  
eller på reise. 
(Trio Elite servietter er ikke tilgjengelig på Blåresept)


