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Stokolan® Intense 
Intenst pleiende hudkrem

PRODUKTBESKRIVELSE 
Intenst fuktighetsgivende krem som inneholder en svært nyskapende og 
kompleks blanding av aktive ingredienser for å umiddelbart støtte 
regenerering av meget tørr og stresset hud. Hjelper med å opprettholde 
hudbarrierefunksjonen, forbedrer hudtilstanden og elastisiteten og gir 
langvarig fuktighet i huden.

ANVENDELSE
For bruk i industri og helsesektor. Gir øyeblikkelig fuktighet, spesielt der 
ansatte blir utsatt for veldig tørr eller stresset hud. 

Etter-arbeid-krem bidrar til å opprettholde en sunn hud ved å holde den sterk 
og smidig og unngå tørrhet. Bruk av etter-arbeid kremer er et viktig element 
i beste praksis for hudpleie.

BRUKSANVISNING
• Påfør krem på ren og tørr hud før lengre pauser og på slutten av

arbeidsdagen
• Gni først håndbakene mot hverandre, deretter håndflatene,

 mellom fingrene og rundt neglene
• Kan også brukes i ansiktet

GJENOPPRETTE | SPESIAL

FAKTA FORDELER

Umiddelbar og intens
fuktighetsgivende

Klinisk bevist å forbedre hudfuktigheten med 40% umiddelbart etter bruk for å hjelpe til med
å gjenoppbygge veldig tørr og stressbelastet hud. 

Langvarig fuktighetsgivende effekt Gir en betydelig fuktighetseffekt i opptil 4 timer etter en enkelt applikasjon. 

Høyt innhold av druekjerneolje Inneholder 10% druekjerneolje; en rik kilde til essensielle fettsyrer og vitamin E for å gi næring til 
huden og forbedre den naturlige barrierefunksjon.

Inneholder et kompleks av ceramider,
kolesterol og sphingosiner

Sterkt aktive ingredienser som bidrar til å støtte hudens egen lipidsyntese, stimulere
hudfornyelse og forbedre hudens elastisitet og fuktighet.

Inneholder Urea og Sorbitol Urea og Sorbitol forbedrer hudens evne til å holde på fuktigheten i hudens øverste lag og
understøtter hudens eget fuktighetssystem.

Inneholder bivoks (cera alba) Hjelper til å glatte og beskytte huden.

Inneholder Allantoin Støtter den fuktighetsgivende effekt og bidrar til å pleie huden.

Silikonfri Egnet til bruk i alle produksjonsområder hvor malings- og overflatebelegg prosesser utføres.

Kompatibel med hansker Egnet til bruk under latex-, nitril- og vinylhansker.
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Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 
Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med 
hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge merke 
til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for produktegenskaper
i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i henhold til 
teknologisk utvikling eller videreutvikling.
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KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter er produsert i fasiliteter som følger 
kosmetiske Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alle råvarer som brukes til produksjonen gjennomgår en grundig 
kvalitetskontroll før de brukes til produksjon av SC Johnson Professional’s 
høykvalitetsprodukter.

Alle ferdige produkter går gjennom omfattende kvalitetstester før
de sendes ut til våre kunder.
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LOVGIVNING
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i 
Europa-parlamentets og Rådets regulering (EC) No. 1223/2009 (som 
endret) om kosmetiske produkter.   

SIKKERHETSDATABLADER
Sikkerhetsdatablad kan lastes ned fra www.scjp.com/no-nb/
sikkerhetsdatablader for informasjon om sikkerhet, miljø, håndtering, 
førstehjelp og bortskaffelse.

HOLDBARHET
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder 
fra produksjonsdato når den er lagret uåpnet ved 
romtemperatur. Se produktets emballasje for holdbarhet etter 
åpning.

SIKKERHETSVURDERING 
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført lukket og gjentatt påføringstest 
på frivillige testpersoner. Disse testene, samt praktisk bruk, har vist at 
produktet har en meget god forenlighet med huden. Testrapporter 
vedrørende hudkompatibilitet er tilgjengelig på forespørsel.

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er uavhengig vurdert for human toksisitet og produktstabilitet. 
Det er erklært trygt for den tilsiktede bruken og oppfyller alle relevante 
lovkrav.

KOMPATIBILITETSTESTER 
Test for Kompatibilitet med Hansker
I en uavhengig BS EN 455-2:2009 test har bruken av Stokolan® Intense, 
kombinert med latex-, vinyl- og nitrilhansker ingen skadelig effekt på 
hanskens strekkegenskaper.

EFFEKTIVITETSTESTER 
Test for Fuktighetsgivende Egenskaper
Test viser at Stokolan® Intense har økt hudfuktigheten med 40% etter 
en enkelt påføring av produktet og gir en langvarig effekt på opptil fire 
timer, sammenlignet med ubehandlet hud. 2 timer etter påføring har 
hudens fuktighet økt med 21% og 9% etter 4 timer.

Anvendelse av Stokolan® Intense to ganger om dagen kan bidra til 
kontinuerlig økning av vanninnholdet i stratum corneum.

INGREDIENSER 
AQUA, VITIS VINIFERA GRAPE SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, DICAPRYLY ETHER, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/
POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, ISOPROPYL PALMITATE, UREA, 
SORBITOL, ZINC SULFATE, 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, CERA MICROCRISTALLINA/PARAFFIN, 
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, PARFUM

TILGJENGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG

SIN100ML 100ml Tube 12

SIN1L 1L Patron 6

RES1LDSSC 1L Restore Dispenser 15




