
Visa att ni är ett företag i framkant 
 
– Visa att ni värnar om er personal och besökare

– Skapa förutsättningar till god hygien för alla på arbetsplatsen  
 och underlätta vardagen för er kvinnliga personal 

– Hjälp till att minska oro och osäkerhet men även frånvaro på jobbet 

– Bidra till att bryta barriärer och tabu, mens är en naturlig del av livet 

– Visa att ni är ett företag i framkant och satsar på jämlikhet 

Uppgradera toaletterna med  
bindor, tamponger och trosskydd

” 
Bindor, tamponger 
och trosskydd 
borde vara lika 
självklart som 
pappershanddukar, 
tvål och 
toalettpapper



Mens är en naturlig del av livet. Men på de flesta toaletter är det bara hälften av besökarna som hittar  
alla hygienprodukter de kan behöva. Med den nya dispensern från Essitys varumärken Tork och Libresse  
blir det enkelt att uppgradera toaletterna med mensskydd. Den nya dispensern innehåller såväl bindor  
som tamponger och trosskydd, vilket gör att det alltid finns ett skydd som passar.

Tillsammans gör vi skillnad.  
En toalett i taget!

Välj en lösning som täcker kvinnors olika behov

Libresse hygienlösning kostar ungefär lika mycket per kvinna som övriga 
hygienartiklar för en anställd per år (tvål, pappershanddukar och toalettpapper)

Tork Feminine Protection 
Starterpack 
Innehåll:
 – 1 st Dispenser
 – 128 st Libresse tampong 

Discreet Normal
 – 150 st Libresse trosskydd 

So Slim
 – 56 st Libresse Binda 

Ultra+ Wing
 – 4 st klisterdekaler med 

olika budskap att sätta på 
toalettdörren

Mått (mm): H354 x B340 x D120
Art. nr. 02128235 Starterpack
Art. nr. 02128229 Dispenser (tom)

Refillkassett
Trosskydd Libresse
8 x 150-pack
Art. nr: 2131443 / 10023074  

Refillkassett
Bindor Libresse
10 x 56-pack
Art. nr: 2131444 / 10023075 

Discreet Normal 
tampong
 – Ultratunn design 

för enkelt 
införande  
och säkert skydd 

 – Vågiga kanaler för 
bättre absorption

 – Twist & Open-
funktion för enkel 
hantering 

Antal: 6x32 (192)
Art. nr: 02128240

So Slim trosskydd
 – Diskret, flexibelt och tunt 
 – CurveFit™ för vara 

följsam mot kroppen och 
hålla sig på plats i trosan 

Antal: 5x3x30 (450)
Art. nr. 02128236

Ultra + Wing binda
 – Sveriges mest sålda 

binda!*
 – AirTech® för andningsbart 

toppskikt som ger en 
fräsch känsla 

 – SecureFit™ för bästa 
passform och ökad 
läckagesäkerhet

Antal: 8x42 (336)
Art. nr. 02128247

*Nielsen MAT till 20/06/21


