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VISSZATÖLTÉS

Stokolan® Classic
Dúsított bőrkondicionáló krém

TERMÉK LEÍRÁSA
Magas hidratáló hatóanyagokkal dúsított bőrkondicionáló krém a száraz és nagyon 
száraz bőr ápolására. Enyhén illatosított

HOL KELL HASZNÁLNI
Ipari és egészségügyi környezetben való használatra, különösen ott, ahol az 
alkalmazottak hajlamosak a száraz vagy nagyon száraz bőrre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•  Vigyen fel 1 ml-t a tiszta és száraz bőrre hosszabb szünetek előtt és a munkanap 

végén.
•  Dörzsölje be a kéz minden területét, beleértve az ujjak között és a körmök körül. 
•  Az arcra is használható. 

A munka utáni bőrápoló krémek segítenek jó állapotban tartani a bőrt, erősnek és 
egészségesnek tartva azt, elkerülve a kiszáradást. Az ápoló krémek használata a 
bőrápolás legjobb gyakorlatának fontos eleme.  

FORMÁTUM: KRÉM

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Dúsított bőrkondicionáló formula Hidratál és táplál, hogy segítsen helyreállítani a munka által igénybevett bőrt.

Támogatja a bőrgát helyreállítását Klinikailag bizonyítottan támogatja a bőr barrier funkciójának helyreállítását rendszeres használat esetén.

Gyógyszerészeti minőségű lanolint tartalmaz Kiváló ápoló és bőrtápláló tulajdonságairól ismert puhítószer. Tartalmazza a természetes olajok helyreállítását a száraz és érdes bőr 
ápolására.

Hidratálókban gazdag A magas glicerin- és karbamidtartalom fokozza a bőr felső rétegeinek víztartó képességét, támogatja a bőr saját 
nedvességtartó rendszerét, és segít javítani a bőr rugalmasságát.

ECARF tanúsítvánnya1 Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel való tolerálhatósági kritériumainak. ecarf-siegel.
org/en/about-seal.

Kompatibilis az alkohol alapú kézfertőtlenítőkkel Használható higiéniailag érzékeny területeken, ahol kézfertőtlenítő eljárásokra van szükség.

Szilikonmentes Alkalmas minden olyan gyártóhelyen, ahol festék- és felületbevonási folyamatokat végeznek.

Kompatibilis a gumigyártási folyamatokkal Függetlenül tesztelték a Német Gumiipari Technológiai Intézetben (DIK), és bebizonyosodott, hogy nincs negatív hatása a 
vulkanizációs folyamatra.
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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

Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapul. 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.
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Fertőtlenítőszer kompatibilitási teszt
A Stokolan Classic és az alkohol alapú kézfertőtlenítőszerek kompatibilitását egy 
módosított EN13727 vizsgálati protokoll segítségével vizsgálták. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a Stokolan Classic nem befolyásolja negatívan az alkohol alapú 
kézfertőtlenítők hatékonyságát a Ps aeruginosa, E coli, S aureus és E hirae ellen.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK
Bőrhidratációs teszt
A Stokolan® Classic hidratáló tulajdonságait egészséges önkéntesek alkarjának bőrére 
naponta kétszer, kb. 5 órás időközönként történő alkalmazásával vizsgálták 4 napon 
keresztül. A bőr nedvességtartalmának kiindulási értékeit reggel, az első alkalmazás előtt, 
majd a következő nap reggelén ismét a Corneometer® segítségével határozták meg.

 
Az eredmények azt mutatják, hogy ismételt használat mellett a Stokolan® Classic a 
bőr hidratáltságát folyamatosan, 31,7%-kal növeli a kezeletlen bőrhöz képest. Ez azt 
mutatja, hogy a bőr nedvességtartalmát a Stokolan® Classic rendszeres használat esetén 
egyértelműen javítja.

Bőrbarrier helyreállítási teszt
Egészséges önkéntesek alkarjának bőrén bőrbarrier vizsgálatot végeztek. A 
bőrkárosodást 0,5%-os nátrium-lauril-szulfát oldat 12 órán keresztül történő okkluzív 
alkalmazásával idézték elő. A bőr kezdeti károsodását két paraméter alapján 
osztályozták: a) vizuális vizsgálat (irritációs pontszám Frosch és Kligman szerint) és 
b) transzepidermális vízveszteség (TEWL mint a bőrbarrier minőségének mutatója). A 
Stokolan® Classic-ot ezután naponta kétszer, kb. 5-6 órás időközönként alkalmazták 
egy 4 napos vizsgálati időszak alatt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy ismételt használati körülmények között mind a 
vizuálisan látható károsodás, mind a TEWL által jellemzett barrier károsodás csökken 
a kezeletlen bőrhöz képest. Ez azt bizonyítja, hogy rendszeres használat esetén a 
Stokolon® Classic támogatja a bőr saját természetes barrier funkciójának helyreállítását. 

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
A termék bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva 
legalább 30 hónapig eltartható. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

TANÚSÍTVÁNYOK
ECARF minőségbiztosítási pecsét
Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel 
való tolerálhatósági kritériumainak. A kozmetikumok a következő kritériumoknak való 
megfelelésért kaphatják meg a minőségi pecsétet:

1.  A termék összetevőinek mennyiségi kockázatértékelése a bőrszenzibilizációs 
potenciáljuk tekintetében, figyelembe véve a meghatározott felhasználási 
feltételeket és mennyiséget. 

2. Orvosilag felügyelt klinikai vizsgálatok atópiás dermatitiszben szenvedő 
önkénteseken. 

3. Jóváhagyott minőségellenőrzési irányítási rendszer.

További információért látogasson el a http://ecarf-siegel.org/en/about-seal weboldalra. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional bőrápolási termékeket a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat 
(cGMP) követelményeit követő létesítményekben gyártják. 

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználnánk a kiváló minőségű termékeink gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
Független bőrgyógyászati vizsgálatokat végeztek a termék bőrrel való kompatibilitásának 
értékelésére önkéntes tesztalanyok bevonásával okklúzióban, 69 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modellekben, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritál.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és megállapította, hogy felnőttek és 3 éves 
vagy annál idősebb gyermekek kezén, arcán és nyakán biztonságosan használható. 

KOMPATIBILITÁSI TESZTEK 
A gumigyártási folyamat kompatibilitása 
A Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) által a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint 
végzett vizsgálatok szerint a Stokolan® Classic használata a gumigyártási folyamatban 
nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

Stokolan® Classic
Dúsított bőrkondicionáló krém

ÖSSZETEVŐK 
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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