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PIELEGNACIA SKÓRY

Stokolan® Light PURE
Krem kondycjonujący skórę

OPIS PRODUKTU
Krem pielęgnacyjny o lekkiej konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji skóry normalnej 
i suchej. Nie zawiera perfum i barwników.

GDZIE STOSOWAĆ
Do stosowania przez osoby z umiarkowaną suchością skóry spowodowaną codzienną 
pracą w przemyśle, przy obróbce żywności, w służbie zdrowia, biurach i placówkach 
handlowych.

• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
•  Stosować 1ml na czystą i suchą skórę przed dłuższymi przerwami w pracy i na 

zakończenie dnia pracy.
• Wcierać we wszystkie miejsca na dłoniach, w tym między palcami i wokół paznokci. 
• Może być również stosowany na twarz. 
• 
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

Nietłusta formuła Przeznaczony dla skóry normalnej i suchej, aby wchłaniać się i nie pozostawiać tłustego posmaku, zachęcając do regularnego 
stosowania i utrzymywania zdrowej kondycji skóry. 

Zawiera masło Shea Emolient, który pomaga odżywić skórę.

Zawiera alantoinę Wspomaga efekt nawilżenia i pomaga odżywić skórę.

Zawiera glicerynę Nawilża skórę, zapobiegając jej wysuszeniu i pozostawiając uczucie gładkości po użyciu.

Nie zawiera perfum i barwników Przeznaczony dla osób wrażliwych na perfumy i barwniki, które preferują produkty bez ich dodatku. 

Posiada certyfikat ECARF1 Produkt ten spełnia kryteria Fundacji Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) jako dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą. 
ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Hipoalergiczny dla skóry Testowany dermatologicznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że ten produkt ma bardzo niski potencjał alergizujący i jest 
przeznaczony dla skóry wrażliwej. 

Odpowiednie do stosowania w przemyśle 
spożywczym

Produkt został poddany niezależnej ocenie i nie oczekuje się, aby śladowe ilości produktu powodowały niekorzystne skutki 
toksykologiczne. Osoby mające styczność z żywnością powinny stosować produkt wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia, a 
produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością lub przedmiotami, które ją zawierają.

Sprawdzona kompatybilność z rękawicami Odpowiedni do stosowania z rękawicami lateksowymi, winylowymi i nitrylowymi.

Kompatybilne z alkoholowymi środkami do 
dezynfekcji rąk

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

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

Kompatybilne z procesami produkcji gumy Niezależnie testowany w Niemieckim Instytucie Technologii Gumy (DIK) i udowodniono, że nie ma 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.

| GD3346/0422

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.

ODPOWIEDNIE DO STOSOWANIA W OBSZARACH OBRÓBKI ŻYWNOŚCI
Stokolan® Light PURE zgodnie z instrukcją stosowania nie wpływa na jakość i 
bezpieczeństwo produktów spożywczych. Produkt został oceniony przy użyciu metodologii 
analizy zagrożeń HACCP. Zidentyfikowano następujące krytyczne punkty kontroli, które są 
kontrolowane w następujący sposób

1.  Wpływ na zapach i smak środków spożywczych - Preparat został poddany 
niezależnym badaniom zgodnie z "Analizą sensoryczną - Metodologią - Testem 
trójkąta BS EN ISO 4120:2007" i udowodniono, że nie ma potencjału do 
zanieczyszczania żywności. 

2. Możliwe toksyczne działanie składników - Przeprowadzono niezależną doustną   
 ocenę toksykologiczną, w wyniku której stwierdzono, że jest mało prawdopodobne,  
 aby jakiekolwiek środki spożywcze, które mogą zawierać śladowe ilości produktu,   
 powodowały niekorzystne skutki toksykologiczne.

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:

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

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

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 badania dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności 
produktu ze skórą z udziałem ochotników w okluzyjnych modelach aplikacji przez 48 
kolejnych godzin wykazały, że produkt nie wywołuje podrażnień podczas stosowania.

Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został oceniony przez niezależnego toksykologa i uznany za bezpieczny do 
stosowania na dłonie, twarz i szyję u osób dorosłych powyżej 16 roku życia.

Ocena ryzyka hipoalergiczności skóry
Formuła produktu została oceniona przez niezależnego toksykologa jako taka, która zapewnia 
minimalne lub żadne ryzyko wywołania reakcji alergicznej skóry i tym samym spełnia wymagania 
pozwalające na określenie jej jako "Hypoallergenic" (Delphic Solutions Ltd, UK). 

Osoby cierpiące na alergie powinny zawsze zapoznać się z listą składników przed użyciem produktu.

TESTY ZGODNOŚCI 
Kompatybilność rękawic 
W niezależnych testach użycie Stokolan® Light 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.
Zgodność procesu produkcji gumy 
W badaniach przeprowadzonych przez Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) 
zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025, zastosowanie Stokolan® Light PURE w procesie 
produkcji gumy nie wpływa na wytrzymałość spoistości gumy.

Test kompatybilności środka czyszczącego
Kompatybilność Stokolan® Light PURE z alkoholowymi środkami do dezynfekcji rąk 
została zbadana przy użyciu zmodyfikowanego protokołu testu EN13727. Wyniki 
pokazują, że Stokolan® Light PURE nie ma negatywnego wpływu na skuteczność środków 
do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu wobec Ps aeruginosa, E coli, S aureus i E hirae.

TESTY SKUTECZNOŚCI
Skóra Hipoalergiczny
Formuła bezzapachowa i bezbarwna nie wykazała potencjału wywoływania 
podrażnienia skóry ani działania uczulającego po przeprowadzeniu niezależnego 
6-tygodniowego testu płatkowego z powtórnym podrażnieniem (HRIPT). 
 
Osoby cierpiące na alergie powinny zawsze zapoznać się z listą składników przed użyciem produktu.

Test nawilżenia skóry
Właściwości nawilżające Stokolan® Light PURE oceniano poprzez aplikację produktu dwa 
razy dziennie w odstępie ok. 5 godzin na skórę przedramienia zdrowych ochotników w 
ciągu 4-dniowego okresu testowego. Wartości wyjściowe wilgotności skóry określano 
rano za pomocą Corneometru®, przed pierwszą aplikacją, a następnie ponownie rano 
kolejnego dnia.

Wyniki pokazują, że w warunkach wielokrotnego stosowania Stokolan® Light PURE 
zapewnia skórze stały poziom zwiększonego nawilżenia; ponad 1,5 raza większy niż w 
przypadku skóry nieleczonej. Dowodzi to, że przy regularnym stosowaniu Stokolan® Light 
PURE wyraźnie poprawia nawilżenie skóry.

Stokolan® Light PURE
Krem kondycjonujący skórę

INGREDIENTS 
AQUA (WATER), DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, 
GLYCERIN, CETEARETH-20, PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, DIAZOLIDINYL UREA, TITANIUM DIOXIDE, ALLANTOIN, SODIUM HYDROXIDE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD TOWARU ROZMIAR
ILOŚĆ W 

KARTONIE
DOZOWNIK

RES100ML Tubka 100 ml 12 -

RES1L Wkład 1 l (PR) 6 RES1LDSEN
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4 Day Skin Hydration Test

Stokolan® Light PURE

4-dniowy test nawilżenia skóry
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