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KÉZÁPOLÁS  | SPECIAL

Stokolan® INTENSE PURE
Intenzív hidratáló bőrápoló krém

 TERMÉK LEÍRÁSA 
Intenzív hidratáló bőrápoló krém rendkívül innovatív hatóanyag-kombinációval a 
nagyon száraz, munkával járó stresszes bőrre. Segít fenntartani a bőr  saját barrier 
funkcióját, javítja a bőr állapotát és rugalmasságát, és hosszantartó nedvességet 
biztosít. Illat- és színezékmentes.

ALKALMAZÁSI KÖR
Ipari és egészségügyi felhasználásra azonnali hidratálásra, különösen a nagyon száraz 
vagy igénybevett bőrű alkalmazottak számára.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
• Hosszú szünetek előtt és a munkanap végén vigyen fel 1 ml-t a tiszta, száraz bőrre 
 tiszta, száraz bőr a hosszú szünetek előtt 
• Óvatosan dörzsölje be, az ujjak között és a körmök körül is. 
• Az arcra is használható 

A bőrápoló krémek segítenek megelőzni a bőr kiszáradását, valamint erős, rugalmas 
és egészséges állapotban tartani a bőrt. A bőrápoló krémek használata munka után 
fontos része a legjobb bőrvédelmi gyakorlatnak.

FORMÁTUM: KRÉM

JELLEMZŐK JUTALMAK

Azonnali és intenzív hidratálás  Klinikailag bizonyítottan 40%-kal javítja a bőr hidratáltságát közvetlenül az alkalmazás után. Segít regenerálni a nagyon száraz, 
foglalkozással járó stresszes bőrt.   

Hosszan tartó hidratálás Egyszeri alkalmazás után 4 órán át hidratálja a bőrt.

Magas szőlőmagolaj-tarta 10% szőlőmagolajat tartalmaz; esszenciális zsírsavak és E-vitamin gazdag forrása, amely táplálja a bőrt és javítja annak természetes 
barrier funkcióját.   

Keramidok, koleszterin és szfingozinok 
komplexét tartalmazza.  

Magasan aktív összetevők a bőr saját lipidszintézisének serkentésére, a bőr megújulásának serkentésére, valamint a bőr 
nedvességének és rugalmasságának növelésére.   

Karbamidot és szorbitot tartalmaz A karbamid és a szorbit növeli a bőr felső rétegeinek víztartalmát, és támogatja a bőr nedvességtartalmát.   

Méhviaszt (Cera Alba) tartalmaz.  Segít puhítani és védeni a bőrt.   

Allantoint tartalmaz Támogatja a bőr hidratálását és ápolását.   

Szilikonmentes Alkalmas minden olyan gyártóüzemben, ahol lakkozást és felületbevonást végeznek.

Kesztyű kompatibilis Alkalmas latex, nitril és vinil kesztyű alatt történő használatra.
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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 
hatálya alá tartozó kozmetikai termék, és megfelel annak. 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, a környezettel, a kezeléssel, az elsősegélynyújtással és az 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért lásd 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, bontatlanul, 
szobahőmérsékleten tárolva. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található megjegyzést.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional bőrvédő termékeket olyan létesítményekben gyártják, 
amelyek megfelelnek a kozmetikumokra vonatkozó helyes gyártási gyakorlat (cGMP) 
követelményeinek.

Mielőtt a nyersanyagokat az SC Johnson gyártásához felhasználják  
Professzionális termékek, alapos minőségi minőségellenőrzési folyamat.

Minden készterméket intenzív minőségellenőrzésnek vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek.

TERMÉKBIZTONSÁG 
Bőrkompatibilitási teszt 
A termék bőrrel való kompatibilitásának értékelése érdekében klinikai bőrgyógyászati 
vizsgálatokat végeztek önkénteseken okkluzív és ismételt alkalmazással. Ezek a tesztek, 
valamint a gyakorlati alkalmazás bebizonyította, hogy a terméket a bőr nagyon jól 
tolerálja. Kérésre bőrkompatibilitási jelentések állnak rendelkezésre. 

Toxikológiai jóváhagyás 
A termék humán toxicitását és a termék stabilitását független vizsgálatnak vetették alá. 
A rendeltetésszerű használatra biztonságosnak nyilvánították, és megfelel az összes 
vonatkozó szabályozási követelménynek. 

KOMPATIBILITÁSI VIZSGÁLATOK 
Az EN 455-2: 2009 szabvány szerinti független vizsgálatok szerint a Stokolan® INTENSE 
PURE kiváló minőségű latex-, vinil- és nitrilkesztyűkkel együtt történő használata nincs 
káros hatással a kesztyűanyag szakítószilárdságára. 

HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATOK 
A Stokolan® INTENSE PURE egyetlen alkalmazása bizonyítottan 40%-kal növeli a bőr 
nedvességtartalmát. A termék a kezeletlen bőrhöz képest akár 4 órán át tartó tartós 
hidratálást biztosít, újbóli alkalmazás nélkül. A tesztek szerint a bőr nedvességtartalma 
két óra elteltével 21%-kal, négy óra elteltével pedig 9%-kal nőtt. A Stokolan® INTENSE 
PURE napi kétszeri alkalmazása segíthet a szaruréteg nedvességellátásának 
folyamatos növelésében.  

Stokolan® INTENSE PURE
Intenzív hidratáló bőrápoló krém

TARTALOM 
AQUA (WATER), VITIS VINIFERA GRAPE SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
DICAPRYLY ETHER, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/
SEBACATE, ISOPROPYL PALMITATE, UREA, SORBITOL, ZINC SULFATE, 
PHENOXYETHANOL, 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, PARAFFIN, CERA MICROCRISTALLINA, 
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.
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CSOMAGMÉRETEK

CIKKSZÁM MÉRET
SZÁMLA/
KARTON

ADOMÁNYOZÓ

SIN100ML Tubus 100 ml 12 -

SIN1L Patron 1 literes 6 RES1LDGER

99036430 Softbox 1 lliteres (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10

4 órás bőrnedvesség-teszt 
Corneométeres vizsgálat egy alkalmazás után
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Stokolan® INTENSE PURE

Kezeletlen

A  előtt 
Alkalmazás

5 Min. 30 Min. 1 Std. 2 Std. 4 Std.


