
 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 20 januari 2021 

Essity lanserar absorberande 

underkläder för mens och inkontinens 

Hygien- och hälsobolaget Essity lanserar tvättbara absorberande underkläder inom 
produktkategorierna Feminine Care och Incontinence Products. Underkläderna 
erbjuder ett osynligt skydd i upp till åtta timmar och ger användaren ett mer hållbart 
alternativ till engångsprodukter. 

I Essitys produktkategori för inkontinensprodukter lanseras TENA Silhouette, tvättbara 
absorberande underkläder för kvinnor med lättare inkontinens och med fokus på 
diskretion. Inom Essitys produktkategori för mensskydd lanseras en serie underkläder 
som kallas intimawear under varumärkena LibresseTM, BodyformTM och NanaTM. De två 
olika produktserierna har ett skyddande skikt av olika längd och finns i olika stilar och med 
olika typer av spets.  

– Essity har alltid legat i framkant med sina hållbara innovationer och varit snabba med att 
möta konsumenternas föränderliga behov. Därför tycker vi att lanseringen av 
absorberande och tvättbara underkläder är mycket spännande. De här produkterna tar 
bekvämligheten för användaren till en ny nivå och erbjuder konsumenterna en hållbar, 
återanvändbar lösning, säger Tuomas Yrjölä, chef Global Brand, Innovation and 
Sustainability på Essity. 

Essitys produkter och lösningar omfattar alla livets skeden och gynnar både individen och 

samhället i stort. Varje Essity-varumärke har sitt eget syfte och sin egen funktion, men alla 

arbetar för att skapa välbefinnande och hållbart värde för kunder och konsumenter. 

Lanseringen av produkterna har inletts i Latinamerika och kommer att fortsätta på andra 
marknader, i utvalda butiker och online, under första kvartalet 2021.  

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Karl Stoltz, Media Relations manager, 08 788 51 55, karl.stoltz@essity.com  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 
miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 

mailto:karl.stoltz@essity.com

