
 

 
SCA on maailmanlaajuisesti johtava hygieniatuotteita valmistava metsäyhtiö. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävällä 
tavalla henkilökohtaisia hygieniatuotteita, pehmopapereita ja metsäteollisuuden tuotteita. Yhtiö myy tuotteita noin 100 
maassa vahvojen tuotemerkkien alla. Yhtiön tuotemerkkejä ovat maailman johtavat TENA ja Tork sekä alueelliset, kuten 
Libresse, Libero ja Lotus. Euroopan suurimpana yksityisenä metsänomistajana SCA on sitoutunut kestävän kehityksen 
mukaiseen metsänhoitoon. Konsernilla on noin 44 000 työntekijää. Liikevaihto oli vuonna 2014 104 miljardia ruotsin 
kruunua eli 11,4 miljardia euroa. SCA on perustettu vuonna 1929 ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiö on 
listattu NASDAQ OMX Tukholmassa. Lisätietoja osoitteesta www.sca.com 
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SCA tuo saataville uuden miesten lievempään virtsankarkailuun 
tarkoitetun tippasuojan 
 
Joka neljäs mies kärsii pienestä tiputtelusta tai virtsankarkailusta1. Tutkimuksen 
mukaan pientä tiputtelua esiintyy myös nuoremmilla miehillä. TENA Men on 
kehittänyt ainutlaatuisen miehille suunnitellun Protective Shield -tippasuojan.  
 
Yhä useampi mies kärsii pienestä virtsankarkailusta, mutta siitä ei ole syytä huolehtia 
arjessa, työssä eikä vapaa-ajalla. TENA Menin uusi tippasuoja Protective Shield on 
täysin uudenlainen ratkaisu pieneen häiritsevään tiputteluun. Miehen anatomian 
mukaisesti muotoiltu uskomattoman ohut suoja istuu täydellisesti ja on täysin 
huomaamaton käytössä.  
 
Suoja on suunniteltu kokonaan miehen ehdoilla, joten se on täysin näkymätön eikä 
tunnu käytössä. Suoja on tarkoitettu miehille jotka haluavat pitää huolta itsestään ja 
hygieniastaan. Suojan luotettava, alushousuihin kiinnitettävä teippikiinnitys pitää suojan 
paikallaan vaativissakin tilanteissa. Suojan musta väri takaa, ettei suoja näy tummien 
tai värillistenkään alusvaatteiden alta.  
 
Viimeisintä teknologiaa edustava TENA Men Protective Shield -tippasuoja auttaa 
tuntemaan olon varmaksi koko päivän ja antaa vapauden tehdä normaaleja asioita. 
Suoja sisältää hyvin imukykyisiä mikrokapseleita, jotka sitovat kosteuden ja hajun 
tehokkaasti itseensä. Ainutlaatuinen pintamateriaali takaa mukavan ja ihoystävällisen 
käytön. Yksittäin pakatut suojat ovat huomaamattomia ja helppoja pitää mukana. Suoja 
auttaa pitämään kaiken hallinnassa, koko päivän. 
 
Kaikki TENA Men -tuotteet on suunniteltu miehen anatomian mukaisesti. Sarjasta 
löytyy juuri oikeanlainen suoja yksilölliseen tarpeeseen – pienestä tiputtelusta aina 
vaikeaan virtsanpidätysongelmaan. Tutustu myös miehille tehtyyn uudistettuun 
tenamen.fi-sivustoon. Sivustolta löytyy paljon hyödyllistä tietoa miesten 
virtsankarkailusta ja sivulta voi tilata näytteitä TENA Men -tuotteista. 
 
Uusi tuote on saatavana TENA Kaupasta ja hyvin varustetuista apteekeista. TENA 
Kaupassa tuotteen hinta on 5,00 € (14 kpl pakkaus). 
 
Lisätiedot ja kuvapyynnöt: 
Annika Stendahl-Viitala, Brand Manager, puh. 09-506 88 333, annika.stendahl-
viitala@sca.com 
 

                                                           
1 SCA Study 2013, UK, US, DE, IT, MEX, RU, self-reported methodology, data on file, not published 
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