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HUIDVERZORGING

Stokolan® Hand & Body
Verzorgende huidgel

PRODUCTBESCHRIJVING
Makkelijk te gebruiken, snel intrekkende gel voor het hele lichaam, helpt 
de huid te verzorgen en hydrateren. Licht geparfumeerd.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor iedereen met een droge of normale huid, dagelijks te gebruiken 
voor iedereen die werkt op kantoor, in de gezondheidszorg, industrie of 
logistiek.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Breng naar behoefte aan op handen, gezicht en lichaam.
• Alleen aanbrengen op een schone en droge huid.

Verzorgende creme helpt de huid gezond te houden en voorkomt een te 
droge huid. Het gebruik van creme is een belangrijke bijdrage aan een 
gezonde werkomgeving.

VORM: GEL

KENMERKEN VOORDELEN

Snel intrekkende lotion Speciaal samengesteld voor snel en gemakkelijk gebruik op alle delen van het lichaam, laat geen
vettig residu achter op de huid.

Bevat allantoïne Ondersteunt het hydraterende effect en verzorgt de huid.

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

Bevat kreatine Kreatine bevordert de opbouw van de beschermende lipiden in de huid en stimuleert de celregeneratie

Hydrateert de huid Het is klinisch bewezen dat de hydratatie van de huid bij regelmatig gebruik significant verbetert.

ECARF gecertificeerd1 Dit product is gecertificeerd volgens de normen van ECARF, het europese instituut voor allergie onderzoek. Www.
ecarf.org voor meer informatie.

Siliconen vrij Het produkt heeft geen negatieve uitwerking op oppervlakken die nog gelakt of behandeld moeten worden.

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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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

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/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.  Kwantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met 
betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend met de 
specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid 

2.  Onder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met atopische 
dermatitis 

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.

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

PRODUKT ZEKERHEID 
Huidirritatie test 
onafhankelijke dermatologische testen zijn uitgevoerd met vrijwilligers, 
welke na 48 uur onafgebroken blootstelling geen huid irritatie vertonen.

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.

GEBRUIKERSTEST
Huidhydratatietest 
Het hydraterende effect van Stokolan® Hand & Body werd gedurende
twee weken getest bij 15 proefpersonen. Uit de resultaten blijkt dat het
hydratatieniveau van de huid na één week gebruik van Stokolan® Hand
& Body met 6,5 % was gestegen en na 2 weken met 8,4 %. Stokolan®
Hand & Body verbetert het vochtgehalte van de huid indien gebruikt
volgens de voorschriften en als onderdeel van een uitgebreid Skin 
Careprogramma.

Stokolan® Hand & Body
Verzorgende huidgel

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT
AANTAL/
KARTON

DISPENSER

SBL100ML Tube 100 ml 12 -

SBL1L Patroon 1 liter 6 RES1LDSMD

99036376 Softbottle 1 liter 9 27655

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), ISOAMYL COCOATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, 
MYRISTYL MYRISTATE, HYDROXYACETOPHENONE, ALLANTOIN, 
CREATINE, CERA MICROCRISTALLINA, PARAFFIN, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
STEARYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).
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Stokolan® Hand & Body
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14 Day Skin Hydration Test
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