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Stokoderm® Foot Care
Spray do stóp

OPIS PRODUKTU  
Zaprojektowane, aby zapobiec zmiękczaniu stóp i powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu w obuwiu roboczym.

GDZIE STOSOWAĆ
W przypadku noszenia obuwia okluzyjnego (np. butów ochronnych, sportowych i gumowych) 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Stosować tylko na czyste i suche stopy 
• Rozpylać 1-2 razy dziennie rano i wieczorem na wierzch i podeszwy stóp. 
• i wieczorem Trzymaj palce stóp rozstawione podczas aplikacji.

OCHRONA | SPECJALISTA

CECHY KORZYŚCI

Zawiera glicerynę Nawilżacz skóry, który zapobiega wysuszaniu i pozostawia skórę gładką po użyciu.

Wydawany w postaci wygodnego sprayu Łatwy w użyciu dla optymalnego pokrycia.

Formuła na bazie alkoholu Zapewnia efekt odświeżenia stóp i dezodoryzacji obuwia.

Uniwersalny lekki zapach Pozostawia skórę lekko pachnącą. 

Bez silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu w kontakcie z powierzchniami przed nałożeniem farby lub powłok 
powierzchniowych.

Zawiera wyciąg z oczaru wirginijskiego (Hamamelis 
Virginiana Extract),

Dołączony, aby pomóc zapobiec zmiękczaniu skóry.

KONSYSTENCJA: SPRAY

SILICONE



2/2

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego 
tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również 
istniejących praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw 
patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w 
sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających 
z postępu technologicznego lub innych zmian.

Stokoderm® Foot Care
Dezodorujący i pielęgnujący spray do stóp

ROZPORZĄDZENIA USTAWOWE
Ten produkt jest produktem kosmetycznym regulowanym i zgodnym z Rozporządzeniem 
WE nr 1223/2009 (z późniejszymi zmianami) w sprawie produktów kosmetycznych.  

KARTY CHARAKTERYSTYKI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, postępowania z produktem, 
pierwszej pomocy i utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki, którą można pobrać 
na stronie www.scjp.com/pl-pl/safety-data-sheets-search.

ŻYCIE NA PÓŁCE
Okres trwałości tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od daty produkcji, jeżeli 
jest on przechowywany w stanie nienaruszonym w temperaturze pokojowej. Okres 
przydatności do spożycia po otwarciu: patrz wskazówka na opakowaniu.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional Skincare są wytwarzane w zakładach spełniających 
wymogi kosmetycznej Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP).

Wszystkie surowce używane do produkcji przechodzą dokładny proces kontroli jakości, 
zanim zostaną wykorzystane do produkcji wysokiej jakości produktów SC Johnson 
Professional. 

Wszystkie wyroby gotowe przed wysyłką do naszych klientów poddawane są intensywnym 
testom jakości.    

SKŁADNIKI 
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, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, 
PARFUM(FRAGRANCE)

ROZMIARY PAKIETÓW

KOD ROZMIAR SPRAWA ILOŚĆ

SFC100ML Butelka z rozpylaczem 100 ml 25

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW  
Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został oceniony przez niezależnego toksykologa i został uznany za bezpieczny do 
stosowania u osób dorosłych w wieku 16 lat i starszych.
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