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KÉZÁPOLÁS

Stokolan® Hand & Body
Skin Conditioning Gel

TERMÉK LEÍRÁSA
A fast absorbing, easy to apply skin conditioning gel for all areas of the body to help 
hydrate and care for normal to dry skin. Lightly perfumed.

HOL KELL HASZNÁLNI
For use by those with normal to dry skin from daily working in industrial, healthcare, 
office and commercial areas. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Apply as needed to hands, face and body.
• Ensure skin is clean and dry before use.

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: GEL

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Fast absorbing non-greasy gel Specifically formulated for quick and easy use without leaving greasy, sticky residue on the skin. 

Allantoint tartalmaz Támogatja a hidratáló hatást és segít kondicionálni a bőrt.

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

Kreatint tartalmaz Tartalmazza a bőr saját barrier-lipid termelésének ösztönzését és a sejtek megújulásának támogatását.

Hydrates skin Clinically proven to significantly improve skin hydration when used regularly.

ECARF tanúsítvánnya1 This product meets the European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) criteria for skin tolerability.  ecarf-siegel.org/
en/about-seal.

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

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

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.

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, 48 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modellekben, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritál.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és kijelentette, hogy a termék felnőttek kezén 
és testén való használata biztonságos. 16 éves vagy annál idősebb személyek számára.

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® Hand & Body használata a gumigyártási 
folyamatban nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

Fertőtlenítőszer kompatibilitási teszt
A Stokolan Hand & Body és az alkohol alapú kézfertőtlenítőszerek kompatibilitását egy 
módosított EN13727 vizsgálati protokoll segítségével vizsgálták.  Az eredmények azt 
mutatják, hogy a Stokolan Hand & Body 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® Hand & Body hidratáló hatását 2 hetes alkalmazási időszak alatt 15 panellakó 
segítségével tesztelték. Az eredmények azt mutatják, hogy a Stokolan® Hand & Body 
egyhetes alkalmazása után a bőr hidratáltsági szintje 6,5%-kal, 2 hét után pedig 8,4%-kal 
emelkedett. A Stokolan® Hand & Body javítja a bőr nedvességtartalmát, ha előírás szerint 
és egy átfogó bőrápolási rendszer részeként alkalmazzák.

Stokolan® Hand & Body
Bőrkondicionáló gél

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

SBL100ML Tubus 100 ml 12 -

SBL1L Patron 1 literes 6 RES1LDSEN

99036376 Softbox 1 Literes 9 27655, 26180, 
PN89741X10

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), ISOAMYL COCOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, MYRIST YL MYRISTATE, 
HYDROXYACETOPHENONE, ALLANTOIN, CREATINE, CERA MICROCRISTALLINA, 
PARAFFIN, HYDROGENATED CASTOR OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, STEARYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).

Stokolan® Hand & Body 
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14 Day Skin Hydration Test
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