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Stokolan® Intense 
Intens fugtgivende creme

PRODUKTBESKRIVELSE 
Intens fugtighedsgivende creme indeholdende en meget innovativ, kompleks 
blanding af aktive ingredienser til øjeblikkelig at understøtte regenereringen 
af meget tør og arbejdsstresset hud. Hjælper med at opretholde 
hudbarrierefunktionen, forbedre hudtilstanden og elasticiteten og tilføre 
huden langvarig fugtighed.

ANVENDELSE
Til brug indenfor industri og sundhedssektor til at give øjeblikkelig fugtighed, 
især hvor medarbejdere er udsat for meget tør eller stresset hud.

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.

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

GENOPRETTE | SPECIAL

FAKTA FORDELE

Øjeblikkelig og intenst fugtgivende Klinisk bevist at forbedre hudens fugtighed med 40% umiddelbart efter brug for at hjælpe
med at genopbygge meget tørt, arbejdsstresset hud.

Langvarig fugtgivende effekt Giver en betydelig fugtighedsvirkning i op til 4 timer efter en enkelt applikation.

Højt indhold af vindruekerneolie Indeholder 10% vindruekerneolie; en rig kilde til essentielle fedtsyrer og E-vitamin til næring
af huden og forbedring af hudens naturlige barrierefunktion.

Indeholder et komplex af Ceramider,
Kolesterol og Sphingosiner

Yderst aktive ingredienser som hjælper med til at støtte hudens egen lipidsyntese, stimulerer
hudfornyelsen og forbedrer hudens elasticitet og fugtighedsniveau.

Indeholder Urea og Sorbitol Urea og Sorbitol forstærker hudens evne til at holde på vand i det øverste hudlag, og støtter
hudens eget fugtighedssystem.

Indeholder Bivoks (cera alba) Hjælper med at glatte og beskytte huden.

Indeholder Allantoin Støtter den fugtighedsgivende effekt og hjælper med at konditionere huden.

Silikonefri Velegnet til brug i alle produktionsområder, hvor der males og overfladebehandles.

Kompatibel med handsker Egnet til brug med latex-, nitrile- og vinyl handsker.

FORMAT: CREME



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

Tel: +45 64 72 24 00
E: 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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KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter bliver produceret i faciliteter, som følger 
cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alle råvarer gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før de bruges i 
produktionen af SC Johnson Professional’s højkvalitetsprodukter.

Alle færdige produkter gennemgår omfattende kvalitetstests, før de sendes 
ud til vores kunder.
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LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder kravene i 
Europa-parlamentet og 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. Se 
produktets emballage for holdbarhed efter åbning.

SIKKERHEDSVURDERING 
Hudforeneligheds Test
Klinisk dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er således på frivillige testpersoner udført lukket 
og gentagen påføringstest. Disse tests, såvel som praktisk brug, har vist, at 
produktet har en særdeles god forenelighed med huden. Testrapporter 
vedrørende hudforenelighed kan udleveres ved forespørgsel.

Toksikologisk Godkendt
Produktet er blevet uafhængigt vurderet for human toksicitet og 
produktstabilitet. Det er erklæret sikkert for den påtænkte anvendelse, og 
opfylder alle relevante myndighedskrav

KOMPATIBILITETS TESTS 
Handske Kompatibilitets Test
I uafhængig BS EN 455-2:2009 test, har brugen af Stokolan® Intense 
kombineret med latex, vinyl og nitril handsker, ingen skadelig
virkning på handskens brudstyrke.

EFFEKTIVITETS TEST 
Test for Fugtgivende Egenskaber
Tests viser at Stokolan® Intense har øget hudens hydrering med 40% efter 
en enkelt applikation af produktet og giver en langtidsvarende effekt på op 
til fire timer, sammenlignet med ubehandlet hud. 2 timer efter applikation er 
hudens hydreringsniveau steget med 21% og med 9% efter 4 timer.

Påføring af Stokolan® Intense 2 gange dagligt kan hjælpe til en kontinuerlig 
forøgelse af vandindholdet i stratum corneum.

INGREDIENSER 
AQUA, VITIS VINIFERA GRAPE SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, DICAPRYLYL ETHER, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/ 
POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, ISOPROPYL PALMITATE, UREA, 
SORBITOL, ZINC SULFATE, 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, CERA MICROCRISTALLINA/ PARAFFIN, 
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, PARFUM.

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON

SIN100ML 100ml Tube 12

SIN1L 1L Patron 6

RES1LDSSC 1L Restore Dispenser 15  




