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Stokoderm® Foot Care
Deodoriserende en verzorgende voetspray

PRODUCTBESCHRIJVING  
Speciaal samengestelde huidbeschermende spray om verweking van 
de voethuid in werkschoeisel te helpen voorkomen en het ontstaan van 
onaangename geuren tegen te gaan

WAAR TE GEBRUIKEN
Ter bescherming van de voeten in afsluitend schoeisel (zoals 
veiligheidsschoenen, sportschoenen en rubberlaarzen).

GEBRUIKSAANWIJZING
• Alleen gebruiken op schone en droge voeten. 
• Spuit iedere ochtend en avond 1 à 2 maal op de bovenkant en zolen 

van uw voeten. 
• Spreid daarbij uw tenen.

HUIDBESCHERMING | SPECIFIEK

VORM: SPRAY

KENMERKEN VOORDELEN

Unieke formule met drievoudige 
werking

Speciaal samengesteld om de huid te helpen verzorgen en verstevigen en het ontstaan van 
onaangename geuren in afsluitend schoeisel te voorkomen. 

Bevat het natuurlijke looistofhoudende 
extract van hamamelis virginiana

Een natuurlijke adstringerende stof die de bovenste huidlaag samentrekt en verstevigt om 
verweking van de huid te helpen voorkomen en de huidbarrière te verbeteren zodat de huid minder 
gevoelig is voor schimmelinfecties.

Deodoriserend effect Bevat essentiële oliën van eucalyptus, rozemarijn en salie die het ontstaan van onaangename geuren 
door de bacteriële afbraak van zweet helpen voorkomen en voor een aangenaam, verfrissend effect 
zorgen.

Bevat glycerine Verbetert het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste huidlagen en ondersteunt de eigen 
vochthuishouding en de natuurlijke barrièrefunctie van de huid.

Geleverd in een handige spray Gemakkelijk te gebruiken voor een optimale dekking.

Formule op alcoholbasis Snel en efficiënt te gebruiken, voor een verfrissend effect op de voeten en geschikt voor het 
deodoriseren van schoeisel.

Universele, subtiele geur Laat een subtiele geur achter op de huid.  Geschikt voor mannen en vrouwen.

Zonder siliconen Het product heeft geen nadelig effect bij contact met oppervlakken waarop verf of coatings moeten 
worden aangebracht.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Stokoderm‰ Foot Care
Deodoriserende en verzorgende voetspray

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en 
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) 
betreffende cosmetische producten.  

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp 
en verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te 
raadplegen dat kan worden gedownload van www.debgroup.
com/msds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur, 
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.  
Houdbaarheid na opening:  zie de informatie op de productverpakking.

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die 
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.  

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige 
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van 
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.  

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar 
onze klanten worden verstuurd.      

INGREDIËNTEN  
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, FARNESOL, HEXYL CINNAMAL, 
CITRONELLOL, COUMARIN, PARFUM.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE INHOUD AANTAL/

KARTON
SFC100ML 4000005526 Sprayfles 100 ml 25

PRODUCTVEILIGHEID  
Huidverdraagzaamheidstest 
Klinische dermatologische testen om de huidverdraagzaamheid van het 
product te beoordelen zijn uitgevoerd met behulp van vrijwillige 
proefpersonen volgens occlusieve en herhaalde aanbrengingsmodellen. 
Deze testen, evenals het gebruik in de praktijk, hebben aangetoond dat 
het product zeer goed verdragen wordt door de huid. 
Huidverdraagzaamheidsrapporten van deskundigen zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en 
productstabiliteit.  Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met 
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.
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