OCHRANA | SPECIÁLNÍ

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
Krém na ochranu pokožky před UV zářením SPF 50 pro profesionální použití
POPIS PRODUKTU
Široké spektrum, bez parfemace a voděodolný opalovací krém SPF50 pro profesionální
použití k ochraně pokožky před škodlivým UVA, UVB a UVC zářením.
KDE POUŽÍT
Venkovní pracovníci vystavení slunečnímu záření UVA a UVB a pracovníci vystavení UVC
záření vznikajícímu při průmyslových procesech, jako je obloukové svařování atd.
NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• 15 minut před vystavením UV záření naneste na čistou a suchou pokožku.
• Opakujte aplikaci každé 2-3 hodiny nebo častěji, pokud se potíte nebo myjete.
Upozornění: Použití nedostatečného množství přípravku snižuje ochranný účinek.
Nadměrné vystavení slunečnímu záření představuje vážné zdravotní riziko. Ani opalovací krém s vysokým
ochranným faktorem SPF neposkytuje plnou ochranu před UV zářením a nenahrazuje potřebu používat/
nosit vhodných osobních ochranných prostředků a oděvu. Vyhněte se nadměrnému vystavení UV záření.
Kojence a malé děti držte mimo dosah přímého slunečního záření a noste ochranný oděv. Vyhněte se
kontaktu s očima.

FORMÁT: LOTION

SILICONE

PERFUME

UVA

UVB

UVC

FUNKCE

VÝHODY

UVB 50 Vysoká ochrana

Ochranný sluneční faktor 50 prodlužuje přirozenou dobu ochrany pokožky před slunečním zářením UVB o faktor 50.

UVA ochrana

Odpovídá evropskému doporučení pro zajištění ochrany před škodlivým UVA zářením.

Ochrana proti UVC

Poskytuje dodatečnou ochranu proti UVC záření, které vzniká uměle při některých průmyslových procesech, jako je například
obloukové svařování. Nenahrazuje osobní ochranné prostředky.

Voděodolné složení

Testováno na zachování ochrany SPF50 po 80 minutách ve vodě.

Nemastný pocit po aplikaci

Nemastný pocit po použití podporuje pravidelné používání a pomáhá omezit vliv na zručnost při práci s ručním nářadím.

Obsahuje glycerin

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

Bez parfémů a barviv

Určeno pro osoby citlivé na parfémy a barviva, které dávají přednost výrobkům bez jejich přídavku.

Bez silikonů

Přípravek nemá žádný nepříznivý účinek, pokud je v kontaktu s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.

Kompatibilní s procesy výroby pryže

Nezávisle testováno v Německém institutu gumárenské technologie (DIK) a prokázáno, že nemá žádný negativní vliv na proces
vulkanizace.
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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
ŽIVOT NA POLIČCE
Tento výrobek má při skladování v neotevřeném stavu při pokojové teplotě trvanlivost
nejméně 30 měsíců od data výroby.
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Produkty SC Johnson Professional pro péči o pleť jsou vyráběny v zařízeních, která dodržují
požadavky správné výrobní praxe (cGMP).
Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu našich vysoce
kvalitních výrobků důkladnou kontrolou kvality.
Všechny hotové výrobky jsou před odesláním našim zákazníkům podrobeny intenzivnímu
testování kvality.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ
Test kožní snášenlivosti
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti
výrobku na dobrovolných testovacích osobách v okluzivních modelech s 96hodinovou po
sobě následující aplikací prokázaly, že výrobek při používání nedráždí.

TESTY KOMPATIBILITY
Kompatibilita procesu výroby pryže
Při testování provedeném Německým institutem pro kaučukářskou technologii (Deutsches
lnstitut für Kautschuktechnologie - DIK) podle normy DIN 53530 použití přípravku
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE při výrobě pryže neovlivňuje soudržnost pryže.
TESTY ÚČINNOSTI
Assessment of UVA-PF In vitro
Stanoveno podle normy ISO 24443:2012.
UVB Efficacy Test in vivo
Pomocí mezinárodní normy pro stanovení ochranného faktoru proti slunečnímu záření
(ISO 24444:2010) byl stanoven SPF spolu s tvrzením o voděodolnosti.
UVC Efficacy Test in vitro
Pomocí modifikované metody COLIPA Guideline bylo pomocí lichoběžníkového pravidla
potvrzeno, že výrobek poskytuje výrazně nižší propustnost UVC v rozsahu > 200 nm.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Krémy na ochranu před UV zářením ani s vysokým SPF neposkytují
úplnou ochranu před UV zářením a nenahrazují potřebu používat/nosit vhodné osobní
ochranné prostředky a oděv.
Test odolnosti proti vodě
Stanovení faktoru SPF podle normy ISO 24444:2010 (E) před a po aplikaci vody
dobrovolníkům v lázeňském bazénu po dobu 4 x 20 minut potvrzuje SPF50 a odolnost
této ochrany proti slunci vůči vodě.

Toxikologické schválení
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti
výrobku na dobrovolných testovacích osobách v okluzivních modelech s 96hodinovou po
sobě následující aplikací prokázaly, že výrobek při používání nedráždí.

VELIKOSTI BALENÍ

SLOŽENÍ
AQUA, OCTOCRYLENE, HOMOSALATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
ETHYLHEXYL SALICYLATE, C12-C15 ALKYL BENZOATE, DIISOPROPYL
ADIPATE,
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL
METHOXYPHENYL
TRIAZINE,
CELLULOSE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN,
HYDROXYACETOPHENONE, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CARRAGEENAN, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA,
SODIUM HYDROXIDE

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

SKLADOVÝ KÓD

VELIKOST

MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

SPC100ML

Tuba 100 ml

12

SPC1L

Patrona 1 l (PR)

6

DISPENZOR
SUN1LDS

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.
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