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GENOPRETTE 

Stokolan® Classic
Beriget hudplejende creme - med parfume

PRODUKTBESKRIVELSE
Beriget hudplejende creme til professionel brug, indeholdende en 
stor mængde fugtighedsgivere for pleje af tør og meget tør hud. 
Let parfymeret.

ANVENDELSEOMRÅDE
Til brug indenfor industri og sundhedssektor. 

ANBEFALET TIL FØLGENDE TYPER HUD

Tør til meget tør hud.

BRUGSVEJLEDNING

•  Tilfør 1ml til ren og tør hud inden længere pauser og ved
arbejdsdagens afslutning.

• Gnides på alle håndens flader, også imellem fingre og rundt om negle.
• Kan også bruges i ansigtet og på kroppen.
• Påfør regelmæssigt som del af en hudplejerutine.

FORMAT: CREME

1
SILICONE-FREE

DYE-FREE

BESKRIVELSE FORDELE
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Beriget hudplejeformulering Hjælper med at genopbygge belastet hud ved at tilføre huden fugt og næring.

UnderstÖtter regenerering af hudbarrieren Klinisk bevist at understøtte regenerering af hudens barrierefunktion, ved regelmæssig anvendelse.

UafhÕngigt dermatologisk testet Lappe-test viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.
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En blødgører kendt for at have fremragende plejende og blødgørende egenskaber. Hjælper med til at 
genoprette naturlige olier for at pleje tør og ru hud.

Indeholder Glycerin & Urea
Højt indhold af fugtighedsgivere forøger vandkapaciteten i hudens øverste lag, understøtter hudens eget 
fugtighedssystem og hjælper med at forbedre hudens elasticitet.

Silikone-fri
Produktet giver ikke nogen negativ effekt, hvis det er i kontakt med overflader inden påføring af maling 
eller overfladebehandling.
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ECARF Certificeret1
Dette produkt opfylder kriterierne fra European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) med 
hensyn til at kunne tolereres godt af sensitiv hud. ecarf-siegel.org/en/about-seal

Kompatibel med gummiproduktion
Uafhængigt testet af Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) og dokumenteret at produktet ikke har en 
negativ effekt på vulkanisering processen.

Kompatibel med alkoholbaseret h¬nddesinfektion Kan anvendes i hygiejne-sensitive områder hvor procedure for hånddesinfektion er nødvendig.



SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. 
Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende 
tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller 
utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for 
produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske 
udvikling eller andre forhold.
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CERTIFIKATER
ECARF Kvalitetsstempel

Resultater viser at Stokolan® Classic ved gentagen brug giver en 
kontinuerlig forøgelse af hydrering af huden med 31,7% i forhold til 
ubehandlet hud. Dette viser, at hudfugtigheden forbedres tydeligt ved 
regelmæssig brug af Stokolan® Classic.

Test for Hudregenerering
Test for hud regenerering blev udført på underarmen på sunde frivillige. 
Hudskade blev fremprovokeret ved okklusiv påføring af 0,5% sodium 
lauryl sulphate opløsning i løbet af en 12-timers periode. Den indledende 
beskadigelse af huden blev klassificeret ved hjælp af to parametre: a) 
visuel inspektion (irritations score ifølge Frosch og Kligman) og b) 
transepidermisk vandtab (TEWL som indikator for hudens 
barrierekvalitet). Stokolan® Classic blev derefter påført to gange dagligt 
med et interval på ca. 5-6 timer i løbet af en 4 dages testperiode.

Stokolan® Classic
Beriget hudplejende creme - med parfume

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder 
kravene i Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som ændret) om 
kosmetiske produkter.

SIKKERHEDSDATABLADE
Sikkerhedsdatablade kan downloades fra www.scjp.com/da-dk/
sikkerhedsdatablade for information vedrørende sikkerhed, miljø, 
håndtering, førstehjælp og bortskaffelse.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra 
produktionsdato, når det opbevares uåbnet ved 
stuetemperatur.

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, STEARIC 

ACID, GLYCERYL STEARATE SE, LANOLIN, CETEARYL 

ALCOHOL, UREA, PARFUM (FRAGRANCE), POTASSIUM 

HYDROXIDE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID, 

PROPYLPARABEN, POTASSIUM SORBATE.

FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON DISPENSER

SCL100ML 100ml Tube 12 -

SCL1L 1L Patron 6 RES1LDS

Stokolan® Classic

1 Dette produkt opfylder European Centre for Allergy 

Research Foundation (ECARF) kriterier for hud-

  tolerabilitet. Kosmetiske produkter kan tildeles

dette stempel, når følgende kriterier er opfyldt:

1. Kvantitativ risikovurdering af produktets ingredienser med hensyn

til deres potentiale for sensibilisering, under hensyntagen til

hensigtsmæssig brug og mængde.

2. Medicinsk overvågede kliniske forsøg på frivillige personer med

atopisk dermatitis.

3. Godkendt system til håndtering af kvalitetskontrol.

Besøg http://ecarf-siegel.org/en/about-seal for mere information.

NB: Efter-arbejde creme hjælper med til at opretholde en sund hud ved at 
holde den stærk og smidig og undgå tørhed. Brug af efter-arbejde cremer 
er et vigtigt element i bedste praksis for hudpleje.

KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter fremstilles i faciliteter, der følger 
passende kvalitetssikringspraksis, herunder hensyn til kvalitetskontrol-
processer for råvarer og færdigvarer samt overholder alle lovmæssige 
krav, der gælder for fremstilling af sådanne produkter.

PRODUKTSIKKERHEDSGARANTI 
Produktsikkerhedsvurdering
Produktet er vurderet af en uafhængig toksikolog og er blevet erklæret 
sikker at bruge på hænder og krop for personer på 3 år og derover, 
når det bruges som anvist, og opfylder alle relevante lovmæssige krav.

Hudforeneligheds Test
Uafhængige dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er således udført 48 timers påføringstest på 
frivillige testpersoner med okklusiv. Disse tests har vist, at produktet er 
ikke-irriterende i brug.

KOMPATIBILITETSTESTER
Kompatibilitet med gummiproduktions processer
Tests, udført af Deutsche Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i  
overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025, viser, at brugen af 
Stokolan® Classic ikke påvirker kohæsionsstyrken af gummi i 
gummiproduktions processer.

Test for Kompatibilitet med Hånddesinfektion
Stokolan® Classic‘s kompatibilitet med alkoholbaseret hånddesinfektion 
blev testet ved hjælp af en modificeret EN13727 testprocedure. Resultater 
viser, at Stokolan® Classic ikke påvirker effektiviteten af alkoholbaseret 
hånddesinfektion mod Ps aeruginosa, E coli, S aureus og E hirae.

EFFEKTIVITETSTESTER
Test for Fugtgivende Egenskaber
Stokolan® Classic’s fugtgivende egenskaber blev vurderet ved 
applikation af produktet to gange daglig på underarmen på sunde 
frivillige forsøgspersoner, med et interval på cirka 5 timer over en 4 
dages testperiode. Startværdi for hudens fugtindhold blev bestemt om 
morgenen før applicering af creme ved hjælp af Corneometer® og igen 
om morgenen den efterfølgende dag.
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Stokolan® Classic
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4 Dages Hud Hydrerings Test

Resultater viser, at ved gentagen brug, reduceres både de visuelt synlige 
skader og barriereskaden karakteriseret ved TEWL sammenlignet med 
ubehandlet hud. Dette viser, at regelmæssig anvendelse af Stokolan® Classic 
understøtter genopretning af hudens egen naturlige barrierefunktion.

Stokolan® Classic
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4 Dages Hudbarriere Reparationstest
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