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PIELEGNACIA SKÓRY

Stokolan® Hand & Body
Żel kondycjonujący skórę

OPIS PRODUKTU
Szybko wchłaniający się, łatwy do zastosowania żel pielęgnacyjny do wszystkich 
obszarów ciała, który pomaga nawilżać i pielęgnować skórę normalną i suchą. Lekko 
perfumowany.

GDZIE STOSOWAĆ
Do stosowania przez osoby o skórze normalnej i suchej, narażonej na codzienną pracę w 
przemyśle, służbie zdrowia, biurach i placówkach handlowych. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Stosować w zależności od potrzeb na dłonie, twarz i ciało. 
• Przed użyciem upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.

Kremy pielęgnacyjne po pracy pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji, utrzymując ją 
silną i zdrową, zapobiegając jej przesuszeniu. Stosowanie kremów pielęgnacyjnych jest 
ważnym elementem najlepszych praktyk w zakresie pielęgnacji skóry.

CECHY KORZYŚCI

Szybko wchłaniający się, nietłusty żel Specjalnie opracowana formuła umożliwia szybkie i łatwe stosowanie bez pozostawiania tłustych, lepkich śladów na skórze. 

Zawiera alantoinę Wspomaga efekt nawilżenia i pomaga odżywić skórę.

Zawiera glicerynę Nawilża skórę, zapobiegając jej wysuszeniu i pozostawiając ją gładką po użyciu.

Zawiera kreatynę Pobudza produkcję lipidów barierowych skóry i wspomaga odnowę komórek.

Nawilża skórę Klinicznie udowodniono, że przy regularnym stosowaniu znacząco poprawia nawilżenie skóry.

Posiada certyfikat ECARF1 Produkt spełnia kryteria Fundacji Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) dotyczące tolerancji przez skórę. ecarf-siegel.
org/en/about-seal.

Kompatybilny z alkoholowymi środkami do 
dezynfekcji rąk

Może być stosowany w obszarach wrażliwych na higienę, gdzie konieczne jest stosowanie procedur odkażania rąk.

Nie zawiera silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu w przypadku kontaktu z powierzchniami przed nałożeniem farby lub powłok 
powierzchniowych.

Zgodny z procesami produkcji gumy Niezależnie przetestowany w Niemieckim Instytucie Technologii Gumy (DIK) i udowodniony brak negatywnego wpływu na proces 
wulkanizacji.
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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.
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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/msds.

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.

CERTYFIKATY
Znak jakości ECARF
Ten produkt spełnia kryteria Fundacji Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) 
dotyczące tolerancji przez skórę. Kosmetyki mogą otrzymać znak jakości za spełnienie 
następujących kryteriów:

1. Ilościowa ocena ryzyka składników produktu w odniesieniu do ich potencjału 
działania uczulającego na skórę, z uwzględnieniem ich określonych warunków 
stosowania i ilości. 

2.  Badania kliniczne nadzorowane medycznie z udziałem ochotników z atopowym 
zapaleniem skóry. 

3. Zatwierdzony system zarządzania kontrolą jakości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ecarf-siegel.org/en/about-seal. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
Produkty do pielęgnacji skóry SC Johnson Professional są wytwarzane w zakładach 
spełniających wymogi kosmetycznej dobrej praktyki produkcyjnej (cGMP). 

Wszystkie surowce używane do produkcji przechodzą dokładny proces kontroli jakości, 
zanim zostaną wykorzystane do wytworzenia naszych wysokiej jakości produktów. 

Wszystkie gotowe produkty są poddawane intensywnym testom jakościowym przed 
wysłaniem ich do naszych klientów. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 
Test zgodności ze skórą
Niezależne testy dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności 
produktu ze skórą z udziałem dobrowolnych osób testujących w okluzyjnych, 
48 kolejnych godzin stosowania, wykazały, że produkt jest 
nie podrażnia podczas stosowania.

Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został oceniony przez niezależnego toksykologa i został uznany za bezpieczny do 
stosowania na dłonie i ciało osób dorosłych w wieku
16 lat i więcej.

TESTY ZGODNOŚCI 
Zgodność procesu produkcji gumy 
W badaniach przeprowadzonych przez Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025, zastosowanie Stokolan® Hand & Body w 
procesie produkcji gumy nie wpływa na wytrzymałość spoistości gumy.

Test kompatybilności środka czyszczącego
Kompatybilność Stokolan® Hand & Body z alkoholowymi środkami do dezynfekcji rąk 
została zbadana przy użyciu zmodyfikowanego protokołu testowego EN13727.  Wyniki 
pokazują, że Stokolan® Hand & Body nie wpływa negatywnie na skuteczność środków 
do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu przeciwko Ps aeruginosa, E coli, S aureus i E hirae.

TESTY SKUTECZNOŚCI
Test nawilżenia skóry 
Podczas 2-tygodniowego okresu stosowania testowano efekt nawilżający Stokolan® Hand 
& Body z udziałem 15 panelistów. Wyniki pokazują, że po tygodniu stosowania Stokolan® 
Hand & Body poziom nawilżenia skóry wzrósł o 6,5%, a po 2 tygodniach wzrósł o 8,4%. 
Stokolan® Hand & Body zwiększa poziom nawilżenia skóry, gdy jest stosowany zgodnie z 
zaleceniami i jako część kompleksowego systemu pielęgnacji skóry.

Stokolan® Hand & Body
Żel kondycjonujący skórę

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD TOWARU ROZMIAR
ILOŚĆ W 

KARTONIE
DOZOWNIK

SBL100ML Tubka 100 ml 12 -

SBL1L Wklady 1 litr 6 RES1LDSEN

99036376 Softbox 1 litr 9 27655, 26180, 
PN89741X10

SKŁADNIKI 
AQUA (WATER), ISOAMYL COCOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, MYRIST YL 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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