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Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Eigenschappen Voordelen

UVB-beschermingsfactor 30 “Hoog” • Beschermingsfactor (Sun Protection Factor) 30 biedt 30 keer hogere bescher- 
ming tegen UVB-zonnestralen dan de natuurlijke beschermingsfunctie van de huid

UVA 5-sterren-beoordeling “Ultra” • Op basis van de ontwikkelde Boots® star rating methode is aangetoond dat het 
product de hoogst mogelijke UV-bescherming biedt voor een zonnebrandcrème met 
SPF 30 en dat de UVA-beschermingsfactor 90 tot 100% bedraagt van de aangegeven 
UVB-beschermingsfactor

UVC-beschermingsfactor 35 • Biedt in vergelijking met onbehandelde huid, 35 keer meer bescherming tegen UVC-
stralen die ontstaan tijdens bepaalde industriële processen zoals bijv. lassen

Aangenaam • Bevat vitamine E; heeft een kalmerende en voedende werking op dehuid

Niet vettig • De crème trekt snel in, heeft geen invloed op het hanteren van gereedschappen en is 
daarom zeer geschikt voor regelmatig gebruik

Veelzijdig • Kan onder kleding gebruikt worden om het risico dat de zonnestralen door de kleding 
dringen en de huid aantasten te minimaliseren

Verzachtend en kalmerend • Bevat jojoba-olie, cacaoboter, caprylic/capric triglyceride en glycerine, om de huid te 
hydrateren en ze zacht en soepel te houden

Hydraterend • Hoog gehalte huidverzorgende bestanddelen waaronder jojoba olie en panthenol, 
dat de natuurlijke huidvochtigheid helpt op peil te houden en het natuurlijke herstel-
proces van de huid ondersteunt

Waterbestendig • Is bestand tegen water en transpiratie; ideaal voor professionele gebruikers

Fotostabiele formule • Geen verminderde bescherming wanneer blootgesteld aan zonlicht.

pH-huidneutraal • Vermindert het risico op allergische reacties en helpt irritaties te voorkomen

Ongeparfumeerd • Geurloos, kan daardoor overal en door iedereen gebruikt worden. Trekt geen insecten 
aan.

Huidbeschermende UV-crème tegen UVA-, 
UVB- en UVC-stralen

BESCHRIJVING  
STOKODERM® Sun Protect 30 PURE is een 
waterbestendige UV-beschermingscrème voor 
professioneel gebruik. Zonder geur- en kleurstoffen. 
Geschikt voor alle huidtypes.

TOEPASSINGSGEBIED  
Voor personeel dat buiten werkt en blootgesteld wordt aan 
UVA- en UVB-zonnestralen en personeel dat wordt 
blootgesteld aan kunstmatige UVC-stralen die ontstaan 
tijdens bepaalde industriële processen.

Opmerking: Het gebruik van huidbeschermende producten 
ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de 
voorgeschreven beschermingsmaatregelen.  

GEBRUIK
Royaal aanbrengen op de droge, schone huid 15 tot 20 
minuten voor blootstelling aan UV-straling. Kort voor UV-
blootstelling nogmaals aanbrengen. Om het beschermend 
effect te behouden,  bij sterk transpireren om de 2 tot 3 uur 
opnieuw aanbrengen en zelfs vaker na contact met water.

BESCHERMING

Productinformatie

SILICONE
UVC



The world‘s leading away from home skin care company

INGREDIËNTEN

AQUA, OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 
STEARIC ACID, BENZOPHENONE-3, METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOPENTASILOXANE, 
GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONOL, 
THEOBROMA CACAO, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, PHENOXYETHANOL, BENZOTRIAZOLYL DODECYL 
P-CRESOL, SIMMONDSIA CHINENSIS, XANTHAN GUM, 
PANTHENOL,

BEVAT BENZOPHENONE-3

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10 
minuten) en deskundig medisch advies inwinnen.

HOUDBAARHEID
Dit product is tot 30 maanden na productiedatum 
houdbaar. Houdbaarheid na opening: zie 
productverpakking. 

REGELGEVING
Dit product voldoet aan verordening (EG) nr. 1223/2009 
voor cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Kan worden gedownload van www.debgroup.com.  

PRODUCTTESTEN

Dermatologische test 
De resultaten van de door de industrie erkende 
„48hr Single Patch Test“ zijn gevalideerd door een 
dermatoloog en tonen aan dat het product niet 
irriterend is. 

Toxicologische goedkeuring 
De formulering is door een toxicoloog beoordeeld en 
goedgekeurd voor veilig gebruik. 

In-vitro bepaling UVA-beschermingsfactor 
Vastgesteld volgens de COLIPA-richtlijn 2007.

In-vivo test UVB-werking 
De SPF en de waterbestendigheid werden bepaald op 
basis van de International Sun Protection Factor Test 
Method (februari 2003).

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

SUN30MLWW 30-ml-tube 30

SUN100ML 100-ml-tube 12

SUN1L 1-l-patroon 6

SUN1LDSMD Deb Stoko Sun Protect Dispenser 1 liter 1

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 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-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com 20
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Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen


