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Stokolan® Intense PURE 
Krem intensywnie nawilżający skórę

OPIS PRODUKTU  
Krem intensywnie nawilżający zawierający wysoce innowacyjną, kompleksową mieszankę 
aktywnych składników do pielęgnacji skóry bardzo suchej, narażonej na stres związany 
z pracą.  Pomaga utrzymać funkcję bariery ochronnej skóry, poprawia jej kondycję i 
elastyczność oraz zapewnia długotrwałe nawilżenie. Nie zawiera perfum i barwników.

GDZIE STOSOWAĆ
Do stosowania w środowisku przemysłowym i opieki zdrowotnej w celu zapewnienia 
natychmiastowego nawilżenia, zwłaszcza w przypadku pracowników, których skóra jest 
bardzo sucha lub narażona na stres. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 • Stosować 1ml na czystą i suchą skórę przed dłuższymi przerwami w pracy i na 
zakończenie dnia pracy.

 • Wetrzyj we wszystkie części dłoni, w tym między palcami i wokół paznokci. 
 • Można stosować również na twarz. 

Kremy regenerujące skórę po pracy pomagają utrzymać skórę w zdrowym stanie, 
zapewniając jej siłę i elastyczność oraz zapobiegając wysuszeniu.  Stosowanie kremów 
regenerujących jest ważnym elementem najlepszych praktyk w zakresie pielęgnacji 
skóry.

PRZYWRACANIE | SPECJALISTA

CECHY KORZYŚCI

Natychmiastowe i intensywne nawilżenie Udowodniono klinicznie, że natychmiast po zastosowaniu poprawia nawilżenie skóry o 40%, pomagając w regeneracji bardzo 
suchej i narażonej na stres związany z pracą skóry. 

Długotrwały efekt nawilżenia Zapewnia znaczny efekt nawilżenia już po 4 godzinach od pojedynczej aplikacji. 

Wysoka zawartość oleju z pestek winogron Zawiera 10% oleju z pestek winogron - bogatego źródła niezbędnych kwasów tłuszczowych i witaminy E, które odżywiają skórę i 
poprawiają jej naturalną funkcję barierową.

Zawiera kompleks ceramidów, cholesterolu i 
sfingozyny 

Wysoce aktywne składniki pobudzają syntezę lipidów w skórze, wspomagają odnowę komórkową oraz poprawiają elastyczność 
i nawilżenie skóry.

Zawiera mocznik i sorbitol Mocznik i sorbitol zwiększają zdolność zatrzymywania wody w górnych warstwach skóry i wspomagają jej system nawilżania.

Zawiera wosk pszczeli (cera alba) Pomaga wygładzać i chronić skórę.

Zawiera alantoinę Wspomaga efekt nawilżenia i kondycjonuje skórę.

Nie zawiera silikonu Odpowiednie do stosowania we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których przeprowadza się procesy malowania i 
powlekania powierzchni.

Kompatybilny z rękawicami Nadaje się do stosowania pod rękawicami lateksowymi, nitrylowymi i winylowymi.

PERFUMESILICONE

KONSYSTENCJA: KREM
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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.

Stokolan® Intense PURE | GD4591/0422 

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 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. 

Stokolan® Intense PURE 
Krem intensywnie nawilżający skórę

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 z rękawicami
W niezależnych testach użycie Stokolan® Intense PURE w połączeniu z renomowanymi 
rękawicami lateksowymi, winylowymi i nitrylowymi nie ma żadnego szkodliwego wpływu na 
właściwości wytrzymałościowe rękawic przy zastosowaniu metodologii testów BS EN 455-
2:2009.

TESTY SKUTECZNOŚCI 
Test nawilżenia
Udowodniono, że Stokolan® Intense PURE zwiększa nawilżenie skóry o 40% już po jednej 
aplikacji i zapewnia długotrwałe nawilżenie nawet do czterech godzin bez konieczności 
ponownej aplikacji w porównaniu ze skórą nienawilżoną. Testy wykazały, że nawilżenie 
skóry wzrasta o 21% po dwóch godzinach od zastosowania i o 9% po czterech godzinach. 

Stokolan® Intense PURE stosowany dwa razy dziennie może przyczynić się do stałego 
wzrostu nawilżenia warstwy rogowej naskórka.

SKŁADNIKI 
AQUA (WATER), 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 (FRAGRANCE).

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD TOWARU ROZMIAR ILOŚĆ W KARTONIE DOZOWNIK

SIN100ML Tubka 100 ml 12 -

SIN1L Wkład 1 l (PR) 6 RES1LDSEN

99036430 Softbox 1 l (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10

4-godzinny test nawilżenia skóry
(badanie korneometryczne po jednym zastosowaniu)
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