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Stokolan® INTENSE PURE
Intenzivní hydratační krém pro péči o pleť

POPIS PRODUKTU
Intenzivní hydratační krém s vysoce inovativní kombinací účinných látek pro velmi 
suchou, pracovně namáhanou pleť. Pomáhá udržovat vlastní bariérovou funkci 
pokožky, zlepšuje její stav a pružnost a poskytuje jí dlouhotrvající hydrataci. Bez vůně 
a barviv.

ROZSAH POUŽITÍ
Pro použití v průmyslu a zdravotnictví k okamžité hydrataci, zejména u zaměstnanců s 
velmi suchou nebo namáhanou pokožkou.

NÁVOD K POUŽITÍ
• Před dlouhými přestávkami a na konci pracovního dne naneste 1 ml na čistou a 
suchou pokožku. čistou a suchou pokožku před dlouhými přestávkami  
• Pečlivě rozetřete i mezi prsty a kolem nehtů. 
• Lze použít i na obličej 

Lze použít také na obličej Používání krémů pro péči o pokožku po práci je důležitou 
součástí osvědčených postupů ochrany pokožky.

FORMÁT: KRÉM

VLASTNOSTI PRODUKTU BENEFITY

Okamžitá a intenzivní hydratace  Klinicky prokázáno, že ihned po aplikaci zlepšuje hydrataci pleti o 40 %. Pomáhá regenerovat velmi suchou, pracovně namáhanou 
pokožku.   

Dlouhotrvající hydratace Hydratuje pokožku po dobu 4 hodin po jediném použití.

Vysoký obsah oleje z hroznových jader Obsahuje 10 % oleje z hroznových semínek; bohatý zdroj esenciálních mastných kyselin a vitaminu E, který vyživuje pokožku a zlepšuje 
její přirozenou ochrannou funkci.   

Obsahuje komplex ceramidů, cholesterolu a 
sfingosinů.  

Vysoce účinné složky stimulují syntézu vlastních lipidů v pokožce, podporují obnovu pleti a zvyšují její vlhkost a pružnost.   

Obsahuje močovinu a sorbitol Močovina a sorbitol zvyšují obsah vody v horních vrstvách pokožky a podporují její hydratační systém.   

Obsahuje včelí vosk (Cera Alba)  Pomáhá zjemňovat a chránit pokožku.   

Obsahuje alantoin Pomáhá hydratovat a vyživovat pokožku.   

Bez silikonů Vhodné pro použití ve všech výrobních provozech, kde se aplikují barvy a povrchové nátěry.

Kompatibilní s rukavicemi Vhodné pro použití pod latexové, nitrilové a vinylové rukavice.

PERFUMESILICONE

REGENERACE
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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.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, na který se vztahuje nařízení (ES) č. 
1223/2009 (v platném znění) o kosmetických přípravcích a je s ním v souladu. 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, zacházení, první pomoci a 
likvidaci naleznete v bezpečnostním listu, který je ke stažení na adrese  
https://www.scjp.com/cs-cz/sds-pid-knihovna.

ODOLNOST
Tento výrobek má dobu použitelnosti nejméně 30 měsíců od data výroby, neotevřený a 
skladovaný při pokojové teplotě. Doba použitelnosti po otevření: viz poznámka na obalu.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
Výrobky SC Johnson Professional na ochranu pokožky jsou vyráběny v zařízeních, která 
splňují požadavky správné výrobní praxe pro kosmetiku (cGMP).

Před použitím surovin ve výrobě společnosti SC Johnson Profesionální výrobky 
procházejí důkladnou kontrolou kvality proces kontroly kvality.

Všechny hotové výrobky procházejí před odesláním našim zákazníkům intenzivním 
testováním kvality.

BEZPEČNOST PRODUKTŮ 
Test kožní snášenlivosti 
Za účelem posouzení kožní snášenlivosti výrobku byly provedeny klinické dermatologické 
testy na dobrovolnících s okluzivní a opakovanou aplikací. Tyto testy i praktická aplikace 
prokázaly, že výrobek je pokožkou velmi dobře snášen. Zprávy o kožní kompatibilitě jsou 
k dispozici na vyžádání. 

Toxikologické schválení 
Výrobek byl nezávisle posouzen z hlediska toxicity pro člověka a stability výrobku. Byl 
prohlášen za bezpečný pro zamýšlené použití a splňuje všechny příslušné regulační 
požadavky.

TESTY KOMPATIBILITY 
V nezávislých testech podle zkušební metody EN 455-2: 2009 nemá použití Stokolan® 
Intense PURE v kombinaci s vysoce kvalitními latexovými, vinylovými a nitrilovými 
rukavicemi žádný škodlivý vliv na pevnost materiálu rukavic v tahu. 

TESTY ÚČINNOSTI 
Bylo prokázáno, že jediná aplikace přípravku Stokolan® Intense PURE zvyšuje obsah 
vlhkosti v pokožce o 40 %. Přípravek poskytuje až 4 hodiny trvající hydrataci v porovnání 
s neošetřenou pokožkou bez nutnosti opakované aplikace. Testy prokázaly zvýšení 
vlhkosti pokožky o 21 % po dvou hodinách a o 9 % po čtyřech hodinách. Dvakrát denně 
používejte Stokolan® Intense PURE, abyste dosáhli trvalého zvýšení vlhkosti v rohové 
vrstvě pokožky.  

Stokolan® INTENSE PURE
Intenzivní hydratační krém pro péči o pleť

OBSAH 
AQUA (WATER), VITIS VINIFERA GRAPE SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
DICAPRYLY ETHER, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/
SEBACATE, ISOPROPYL PALMITATE, UREA, SORBITOL, ZINC SULFATE, 
PHENOXYETHANOL, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, CERA 
ALBA, GLYCERIN, CHOLESTEROL, CERAMIDE NP, CERAMIDE NS, CERAMIDE EOS, 
CERAMIDE EOP, CERAMIDE AP, CAPROOYL PHYTOSPHINGOSINE, CAPROOYL 
SPHINGOSINE, HYDROGENATED CASTOR OIL, PARAFFIN, CERA MICROCRISTALLINA, 
CETYL ALCOHOL, BEHENIC ACID, CETEARETH-25, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, 
DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL 
ALANINATE, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC ACID,
CITRIC ACID, LACTIC ACID.
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VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST
MNOŽSTVÍ 
KUFŘÍKU

DISPENZOR

SIN100ML Tuba 100 ml 12 -

SIN1L Patrona 1 l (PR) 6 RES1LDGER

99036430 Softbox 1 l (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10

4hodinový test vlhkosti pokožky 
Korneometrický test po jedné aplikaci
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Stokolan® Intense PURE

neošetřený

Před 
Aplikace

5 Min. 30 Min. 1 Hod 2 Hod 4 Hod


