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Stokoderm® Foot Care
Sprej na nohy

POPIS PRODUKTU  
Navrženo tak, aby pomáhalo předcházet měknutí nohou a vzniku zápachu z pracovní 
obuvi.

KDE POUŽÍT
při nošení okluzivní obuvi (jako je bezpečnostní obuv, sportovní obuv a gumové holínky). 

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Aplikujte pouze na čistá a suchá chodidla 
• 1× ráno nastříkejte 1-2 dávky na horní část nohou a chodidla.  a večer 
• Během aplikace mějte prsty na nohou roztažené

OCHRANA | SPECIÁLNÍ

FUNKCE VÝHODY

Obsahuje glycerin Hydratační přípravek, který zabraňuje vysoušení pokožky a zanechává ji po použití hladkou.

Dávkuje se jako pohodlný sprej Snadné použití pro optimální pokrytí.

Složení na bázi alkoholu Navrženo pro osvěžující účinek na nohy a deodorizaci obuvi.

Univerzální lehká vůně Zanechává pokožku lehce provoněnou. 

Bez silikonů Přípravek nemá žádné nepříznivé účinky, pokud je v kontaktu s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.

Obsahuje extrakt z vilínu virginského, Součástí je pomoc při prevenci změknutí pokožky.

FORMÁT: SPREJ

SILICONE
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných 
znalostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné 
záruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním 
smyslu. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného 
vývoje.

Stokoderm® Foot Care
Deodorační a pečující sprej na nohy

ZÁKONNÉ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, který podléhá nařízení ES č. 1223/2009 (v 
platném znění) o kosmetických přípravcích a je v souladu s tímto nařízením.  

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, manipulaci, první pomoci a likvidaci naleznete 
v bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout ze stránek
https://www.scjp.com/cs-cz/sds-pid-knihovna

SHELF LIFE
Tento výrobek má při skladování v neotevřeném stavu při pokojové teplotě trvanlivost 
nejméně 30 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti po otevření: viz údaj na obalu.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
Produkty SC Johnson Professional Skincare są wytwarzane w zakładach spełniających 
wymogi kosmetycznej Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP).

Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu vysoce kvalitních 
produktů SC Johnson Professional důkladnou kontrolou kvality. 

Všechny hotové výrobky jsou před odesláním našim zákazníkům podrobeny intenzivnímu 
testování kvality.    

SLOŽENÍ 
ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PEG-8, EUCALYPTUS GLOBULUS 
OIL, SALVIA OFFICINALIS OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA 
(WITCH HAZEL) WATER, AQUA (WATER), ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, 
PARFUM(FRAGRANCE)

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

SFC100ML lahvička s rozprašovačem 100 ml 25

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ  
Toxikologické schválení
Výrobek byl posouzen nezávislým toxikologem a byl prohlášen za bezpečný pro použití u 
dospělých od 16 let.
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