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Stokoderm® Foot Care
Lábspray

TERMÉK LEÍRÁSA  
Úgy tervezték, hogy segítsen megelőzni a lábak felpuhulását és a rossz szag 
kialakulását a munkahelyi lábbelikben.

HOL KELL HASZNÁLNI
Okluzív lábbeli (például biztonsági cipő, sportcipő és gumicsizma) viselése esetén. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Csak tiszta és száraz lábra vigye fel 
• Fújjon 1-2 adagot a lábfejére és a talpára 1 reggel és este 
• Alkalmazás közben a lábujjakat tartsa szétterpesztve

BŐRVÉDELEM | SPECIALISTA

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Glicerint tartalmaz Bőrhidratáló, amely segít megelőzni a kiszáradást, és használat után sima érzetet hagy a bőrön.

Kényelmes spray formájában adagolva Könnyen használható az optimális lefedettség érdekében.

Alkohol alapú készítmény Úgy tervezték, hogy frissítő hatást gyakoroljon a lábakra és szagtalanítsa a lábbeliket.

Univerzális könnyű illat A bőrt enyhén illatosnak hagyja. 

Szilikonmentes A terméknek nincs káros hatása, ha a festék vagy felületi bevonatok felhordása előtt érintkezik a felületekkel.

Hamamelis Virginiana kivonatot tartalmaz, Tartalmazza a bőr felpuhulásának megelőzését.

FORMÁTUM: SPRAY

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

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi 
ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen 
felelősséget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik 
felek meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. 
Különösen nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és 
jogi értelemben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, 
hogy a technológiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

Stokoderm® Foot Care
Lábspray

JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék.  

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, környezetvédelemmel, kezeléssel, elsősegélynyújtással és 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot, 
amely letölthető a következő weboldalról https://www.scjp.com/en-gb/safety-data-sheets.

TARTÓSSÁG
Ez a termék a gyártás dátumától számított legalább 30 hónapig eltartható, ha bontatlanul, 
szobahőmérsékleten tárolják. A felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional bőrápolási termékeket olyan létesítményekben gyártják, 
amelyek a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat (cGMP) követelményeit követik.

A gyártáshoz használt összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználják az SC Johnson Professional kiváló minőségű termékeinek 
gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek.    

ÖSSZETEVŐK 
ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PEG-8, EUCALYPTUS GLOBULUS 
OIL, SALVIA OFFICINALIS OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA 
(WITCH HAZEL) WATER, AQUA (WATER), ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, 
PARFUM(FRAGRANCE)

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET CASE QUANTITY

SFC100ML 100ml Permetező palack 25

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA  
Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és 16 éves vagy annál idősebb felnőttek 
esetében biztonságosnak nyilvánította.
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