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REGENERACE

Stokolan® Classic
Obohacený krém na ošetření pleti

POPIS PRODUKTU
Obohacený pečující krém s vysokým obsahem hydratačních látek pro péči o suchou až 
velmi suchou pleť. Lehce parfémovaný

KDE POUŽÍT
Pro použití v průmyslovém a zdravotnickém prostředí, zejména tam, kde mají zaměstnanci 
sklon k suché nebo velmi suché pokožce.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Před delšími přestávkami a na konci pracovního dne naneste 1 ml na čistou a  
 suchou pokožku.
• Rozetřete na všechny části rukou, včetně meziprstí a okolí nehtů. 
• Lze použít i na obličej. 

Krémy pro péči o pleť po práci pomáhají udržovat pleť v dobrém stavu, udržují ji silnou a 
zdravou a zabraňují jejímu vysušování. Používání pečujících krémů je důležitým prvkem 
osvědčených postupů péče o pleť.  

FORMÁT: KRÉM

FUNKCE VÝHODY

Obohacené složení pro péči o pokožku Hydratuje a vyživuje pokožku namáhanou prací a pomáhá ji regenerovat.

Podporuje obnovu kožní bariéry Klinicky prokázáno, že při pravidelném používání podporuje obnovu bariérové funkce pokožky.

Obsahuje lanolin farmaceutické kvality Zvláčňující přípravek známý pro své vynikající pečující a vyživující vlastnosti pokožky. Obsahuje pomoc při obnově přirozených olejů pro 
kondici suché a drsné pokožky.

Bohatý na hydratační látky Vysoký obsah glycerinu a močoviny zvyšuje schopnost horních vrstev pokožky zadržovat vodu, podporuje vlastní hydratační 
systém pokožky a pomáhá zlepšovat její pružnost.

Certifikát ECARF1 Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro kožní snášenlivost.  ecarf-siegel.org/en/
about-seal.

Kompatibilní s dezinfekčními prostředky na ruce 
na bázi alkoholu

Lze použít v hygienicky citlivých oblastech, kde je nutné provádět dezinfekci rukou.

Bez silikonů Vhodné pro použití ve všech výrobních provozech, kde se provádí procesy lakování a povrchové úpravy.

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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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.

Test kompatibility sanitárního prostředku
Kompatibilita přípravku Stokolan Classic s alkoholovými dezinfekčními prostředky na 
ruce byla testována pomocí upraveného zkušebního protokolu podle normy EN13727. 
Výsledky ukazují, že Stokolan Classic nemá negativní vliv na účinnost dezinfekčních 
prostředků na ruce na bázi alkoholu proti Ps aeruginosa, E coli, S aureus a E hirae.

TESTY ÚČINNOSTI
Test hydratace kůže
Hydratační vlastnosti přípravku Stokolan® Classic byly hodnoceny prostřednictvím aplikace 
přípravku dvakrát denně v intervalu přibližně 5 hodin na pokožku předloktí zdravých 
dobrovolníků po dobu 4 dnů. Výchozí hodnoty vlhkosti pokožky byly stanoveny ráno pomocí 
přístroje Corneometer® a před první aplikací a poté znovu ráno následujícího dne.
Výsledky ukazují, že za podmínek opakovaného použití Stokolan® Classic zajišťuje 
kontinuální zvýšení hydratace pokožky o 31,7 % oproti neošetřené pokožce. To dokazuje, 
že při pravidelném používání přípravku Stokolan® Classic dochází k jasnému zlepšení 
hydratace pokožky.

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. Doba použitelnosti po otevření: viz údaj na na obalu.

CERTIFIKACE
Pečeť kvality ECARF
Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro kožní 
snášenlivost. Kosmetika může získat pečeť kvality za splnění následujících kritérií:

1.  Kvantitativní posouzení rizik složek výrobku s ohledem na jejich potenciál 
senzibilizace kůže s přihlédnutím k jejich stanoveným podmínkám použití a 
množství. 

2.  Klinické studie pod lékařským dohledem u dobrovolníků s atopickou dermatitidou. 

3. Schválený systém řízení kontroly kvality.

Další informace naleznete na adrese http://ecarf-siegel.org/en/about-seal. 

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 s použitím dobrovolných testovaných osob v okluzivním prostředí, 69 po sobě 
jdoucích hodin, prokázaly, že výrobek je nedráždí při používání.

Toxikologické schválení
Výrobek byl posouzen nezávislým toxikologem a byl prohlášen za bezpečný pro použití na 
ruce, obličej a krk dospělých a dětí od 3 let. 

TESTY KOMPATIBILITY 
Kompatibilita procesu výroby pryže 
Podle testů provedených Německým institutem pro kaučukářskou technologii (Deutsches 
lnstitut für Kautschuktechnologie, DIK) v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025 nemá 
použití Stokolan® Classic v procesu výroby pryže vliv na její soudržnost.

Stokolan® Classic
Obohacený krém na ošetření pleti

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, LANOLIN, 
STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, 
DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE). 
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VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU     DISPENZOR

SCL100ML Tuba 100 ml 12 -

SCL1L Patrona 1 l (PR) 6 RES1LDSEN

22326 Softbox 1 l (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10
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4 Day Skin Hydration Test
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4denní test hydratace pokožky
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Test obnovy kožní bariéry
Testování kožní bariéry bylo provedeno na kůži předloktí zdravých dobrovolníků. 
Poškození kůže bylo vyvoláno okluzivní aplikací 0,5% roztoku laurylsulfátu sodného po 
dobu 12 hodin. Počáteční poškození kůže bylo klasifikováno pomocí dvou parametrů: 
a) vizuální kontroly (skóre podráždění podle Frosche a Kligmana) a b) trans-epidermální 
ztráty vody (TEWL jako ukazatel kvality kožní bariéry). Přípravek Stokolan® Classic byl 
poté aplikován dvakrát denně v intervalu přibližně 5 až 6 hodin po dobu 4 dnů testu. 
Výsledky ukazují, že za podmínek opakovaného používání se jak vizuálně viditelné 
poškození, tak poškození bariéry charakterizované TEWL snižuje ve srovnání s 
neošetřenou pokožkou. To dokazuje, že při pravidelném používání přípravek Stokolan® 
Classic podporuje obnovu přirozené bariérové funkce pokožky. 
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