HUIDVERZORGING

Stokolan® Classic
Verrijkte huidverzorgende crème
PRODUCTBESCHRIJVING
Verrijkte, verzorgende huidcreme met een hoog gehalte aan verzorgende
bestanddelen voor de droge tot zeer droge huid. Licht geparfumeerd.
WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële omgevingen en de gezondheidszorg, met
name voor medewerkers met een neiging tot een gevoelige of belaste
huid.
GEBRUIKSAANWIJZING
• Breng vóór langere pauzes en aan het eind van de werkdag
1 ml aan op de droge en schone huid.
• Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers
en rond de nagels.
• Kan ook op het gezicht worden gebruikt.
Herstellende crèmes voor na het werk helpen de huid gezond houden
doordat ze de huid sterk en soepel houden en uitdrogen voorkomen. Het
gebruik van herstellende crèmes is een belangrijk element van goede Skin
Care.

VORM: CRÈME
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5511

SILICONE

KENMERKEN

VOORDELEN

Verrijkte huidverzorgende formule

Hydrateert en voedt om door het werk belaste huid te helpen herstellen.

Herstelt de huidbarrière

Het is klinisch bewezen dat de regeneratie van de natuurlijke barrièrefunctie van de huid bij
regelmatig gebruik wordt ondersteund.

Bevat pharmaceutische Lanoline

Een lipide dat bekend staat om zijn uitstekende verzorgende eigenschappen. Ondersteund de huideigen olieen en
hrt herstel van droge en gebarsten huid.

Rijk aan hydraterende bestanddelen

Het hoge gehalte glycerine en ureum verbetert het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste
huidlagen, ondersteunt de eigen vochthuishouding van de huid en helpt de elasticiteit van de huid
te verbeteren.

ECARF gecertificeerd1

Dit product is gecertificeerd volgens de normen van ECARF, het europese instituut voor allergie onderzoek.
Www.ecarf.org voor meer informatie.

Zonder siliconen

Geschikt voor gebruik in productiefaciliteiten waar verf- en oppervlaktecoatingsprocessen plaatsvinden.

Compatibel met
rubberproductieprocessen

Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK). Aangetoond dat het
geen negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.
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Stokolan® Classic
Enriched skin conditioning cream

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/nl/sds.
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.

CERTIFICERINGEN
ECARF Kwaliteitskeurmerk
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het Europese instituut
voor Allegie Research. Cosmetica die voldoen aan de navolgende criteria
kunnen worden gecertificeerd :
1.

 wantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met
K
betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend met de
specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid

2. O
 nder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met atopische
dermatitis

GEBRUIKERSTEST
Huidhydratatietest
De hydraterende eigenschappen van Stokolan® Classic werden getest
door het product gedurende een testperiode van 4 dagen tweemaal
per dag met een interval van circa 5 uur aan te brengen op de onderarm
van gezonde vrijwilligers. De beginwaarden voor het vochtgehalte van
de huid werden ‘s ochtends vastgesteld met een corneometer® en voor
het eerste gebruik en vervolgens weer op de ochtend van de
daaropvolgende dag.

4 Day Skin Hydration Test
Skin Hydration (Corneometer Units)

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.
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Uit de resultaten blijkt dat Stokolan® Classic bij herhaald gebruik zorgt
voor een continue stijging van de hydratatie van de huid met 31,7% ten
opzichte van onbehandelde huid. Dit toont aan dat het vochtgehalte
van de huid duidelijk toeneemt wanneer Stokolan® Classic regelmatig
wordt gebruikt.

3. Goedgekeurd systeem van kwaliteitscontrolemanagement
Meer informatie onder : www.ecarf.org

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.

Huid barriere herstel test
deze test is uitgevoerd op de onderarm van gezonde vrijwilligers. Daarbij
wordt de huid beschadigd door middel van een occlusieve toediening van
een 0,5% Sodium Lauryl Sulphate oplossing. De daardoor veroorzaakte
huidbeschadiging is vervolgens op 2 wijzen gemeten 1) visuele inspectie (
volgens de Frosch & Kligman methode) 2) meting van het trns-epermale
vocht verlies TEWL. Vervolgens werd 2 x daags met tussenpozen van 5 a
6 uur Stokolan Classic aangebracht gedurende de gehele testperiode van
4 dagen.

4 Day Skin Barrier Restore Test

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar
onze klanten worden verstuurd.
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Toxicologische vrijgave
onafhankelijke toxicologische testen verklaren dit product geschikt voor
gebruik op handen en polsen van personenen ouder dan 16 jaar.
COMPATIBILITEITSTESTEN
Compatibiliteit met het rubberproductieproces
Volgens testen door het Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie
(DIK) conform DIN EN ISO/IEC 17025 is het gebruik van Stokoderm®
Aqua PURE bij het rubberproductieproces niet van invloed op de
cohesiekracht van rubber.
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TEWL [g/hm2]

PRODUKT ZEKERHEID
Huidirritatie test
onafhankelijke dermatologische testen zijn uitgevoerd met vrijwilligers,
welke na 48 uur onafgebroken blootstelling geen huid irritatie vertonen.
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De resultaten tonen aan dat onder de beschreven omstandigheden zowel
de visuele score als de TEWL score duidelijk verbeterde. Dit toont aan dat
herhaald gebruik van Stokolan Classic het herstellende vermogen van de
huid ondersteunt.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
INGREDIËNTEN
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, UREA,
POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID,
SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE).

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

AANTAL/
KARTON

DISPENSER

Tube 100 ml
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-

SCL1L

Patroon 1 liter
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RES1LDSMD

22326

Softbottle 1 liter
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27655

ARTIKELCODE

FORMAAT

SCL100ML

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.
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