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REGENERAÇÃO

Stokolan® Classic
Creme condicionador da pele enriquecido

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Creme condicionador da pele enriquecido com níveis elevados 
de agentes hidratantes para o cuidado da pele seca e muito seca. 
Levemente perfumado. 

INDICAÇÕES
Para uso em ambientes industriais e na área de cuidados de saúde, 
especialmente quando os funcionários tenham propensão a ter a pele 
seca ou muito seca. 

MODO DE APLICAÇÃO
•  Aplicar 1 ml sobre a pele limpa e seca antes do início das pausas 

prolongadas e após finalizar a jornada de trabalho. 
•  Espalhar por todas as partes das mãos, incluindo o espaço interdigital 

e o contorno das unhas. 
•  Também pode ser aplicado no rosto.  

Os cremes hidratantes para depois do trabalho ajudam a manter a pele 
saudável mantendo-a forte e elástica evitando o ressecamento. O uso 
de cremes hidratantes é um elemento importante das boas práticas de 
cuidado da pele.    

FORMATO: CREME

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Fórmula enriquecida condicionadora da 
pele 

Hidrata e nutre para ajudar a reconstituir a pele danificada pelo trabalho.

Restaura a barreira da pele Clinicamente comprovado para promover a regeneração da função de barreira natural própria da pele 
quando usado regularmente. 

Contém lanolina com qualidade 
farmacêutica  

Um emoliente natural conhecido pelas suas excelentes propriedades nutritivas e de cuidado da pele. Ajuda a 
recuperar os óleos e os emolientes naturais para nutrir a pele seca e áspera.

Rico em agentes hidratantes Contém níveis elevados de glicerina e ureia que melhoram a capacidade de retenção de água das camadas 
superiores da pele, promovendo o sistema de retenção da humidade próprio da pele e ajudando a melhorar 
a elasticidade da pele. 

Certificação ECARF1 Este produto cumpre os critérios de tolerância da pele do Centro Europeu da Fundação para a Investigação 
em Alergias (ECARF) ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Compatível com desinfetantes das mãos 
com base alcoólica  

Pode ser utilizado em áreas higienicamente sensíveis onde sejam requeridos procedimentos para a 
desinfeção das mãos.

Isento de silicone Adequado para o uso em quaisquer locais de produção onde se realizem processos de pintura e revestimento de 
superfícies.

Compatível com processos de produção 
de borracha 

Testado de maneira independente no Instituto Alemão de Tecnologia da Borracha (DIK) demonstrando que 
não tem qualquer efeito negativo no processo de vulcanização.
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no 
nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou 
quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas 
aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os 
direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou 
garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso 
tecnológico ou desenvolvimentos futuros.

CONFORMIDADE REGULAMENTAR
Este produto é um cosmético regulamentado por e em conformidade com 
o Regulamento CE Nº 1223/2009 (e as suas modificações posteriores) 
relativo aos Produtos Cosméticos. 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Para obter informação sobre segurança, meio ambiente, manipulação, 
primeiros auxílios e eliminação por favor consulte a ficha de dados de 
segurança que poderá fazer download no site www.scjp.com/msds. 

PRAZO DE VALIDADE
Este produto tem uma validade de pelo menos 30 meses desde a data  
de fabrico quando é armazenado sem abrir à temperatura ambiente.  
Para conhecer a validade após a abertura: ver o rótulo da embalagem.

CERTIFICAÇÕES
Selo de qualidade ECARF
Este produto cumpre os critérios de tolerância da pele do Centro Europeu 
da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Os cosméticos 
podem obter este selo quando cumpram os seguintes requisitos: 

1.  Avaliação quantitativa dos riscos que podem supor os ingredientes do 
produto no que se refere ao seu potencial de sensibilização, tendo em 
conta as suas condições específicas de utilização e quantidade.  

2.  Ensaios clínicos com voluntários com dermatite atópica sob vigilância 
médica.  

3.  Sistema aprovado da direção do controlo de qualidade.

Para obter mais informações, visite http://ecarf-siegel.org/en/about-seal. 

GARANTIA DE QUALIDADE 
Os produtos SC Johnson Professional para o cuidado da pele fabricam- 
-se em instalações que cumprem com os requisitos de Boas Práticas de 
Fabrico de Produtos Cosméticos (cGMP). 

Todas as matérias-primas utilizadas para a produção são submetidas a um 
processo exaustivo de controlo de qualidade antes de serem utilizadas 
para o fabrico dos nossos produtos de alta qualidade. 

Todos os produtos acabados são submetidos a ensaios de qualidade 
intensivos antes de serem enviados aos nossos clientes. 

GARANTIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO 
Teste de compatibilidade com a pele
Os testes clínicos dermatológicos independentes realizados para avaliar a 
compatibilidade do produto com a pele em pessoas voluntárias sob modelos 
fechados de aplicação durante 69 horas consecutivas, demonstraram que 
o uso do produto não é irritante. 

Aprovação toxicológica
O produto foi avaliado por um toxicologista independente sendo declarado 
seguro para o uso nas mãos, rosto e pescoço de adultos e crianças a partir 
de 3 anos.   

TESTES DE COMPATIBILIDADE 
Compatibilidade do processo de produção da borracha 
Nos testes realizados pelo Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) em conformidade com a norma DIN EN ISO/IEC 17025, o uso de 
Stokolan® Classic no processo de produção da borracha não influi na 
resistência de coesão da borracha. 

Teste de compatibilidade com desinfetantes
A compatibilidade do Stokolan® Classic com desinfetantes para as 
mãos com base alcoólica foi provada utilizando um protocolo de ensaio 
modificado EN13727. Os resultados mostram que o Stokolan® Classic não 
afeta negativamente a eficácia dos desinfetantes para as mãos com base 
alcoólica contra Ps aeruginosa, E coli, S aureus e E hirae.

TESTES DE EFICÁCIA
Teste de hidratação da pele
As propriedades humectantes do Stokolan® Classic foram avaliadas 
através da aplicação do produto duas vezes por dia com um intervalo de 
aproximadamente 5 horas sobre a pele dos antebraços de voluntários 
saudáveis durante um período de teste de 4 dias. Os valores iniciais 
de humidade da pele foram determinados de manhã antes da primeira 
aplicação, registando as medições do Corneometer®, repetindo a medição 
novamente na manhã do dia seguinte. 

Os resultados mostraram que sob condições de uso repetido, o Stokolan® 
Classic proporciona um aumento contínuo na hidratação da pele de até 
31,7% em comparação com a pele sem tratar. Isto demonstra que o Stokolan® 
Classic melhora significativamente a hidratação da pele quando usado de 
maneira regular. 

Teste de regeneração da pele
O teste de regeneração da pele foi realizado sobre a pele do antebraço de 
voluntários saudáveis. O dano na pele foi induzido através da aplicação 
oclusiva de uma solução a 0,5% de lauril sulfato de sódio durante um 
período de 12 horas. O dano inicial da pele foi determinado por medições 
de dois parâmetros: a) inspeção visual (avaliação da irritação segundo 
Frosch e Kligman) e b) perda de água transepidérmica (TWEL como um 
indicador da qualidade da função de barreira da pele). Foi então aplicado 
o Stokolan® Classic duas vezes por dia em intervalos de aproximadamente 
5 ou 6 horas durante os 4 dias do período de teste. 

Os resultados mostraram que sob condições de uso repetido, tanto o dano 
visual aparente como o dano da barreira caracterizado pela TEWL foram 
reduzidos em comparação com os resultados da pele sem tratar. Fica 
demonstrado que a função de barreira natural da pele é restaurada quando 
se usa o Stokolan® Classic de maneira regular.

Stokolan® Classic
Creme condicionador da pele enriquecido 

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL 
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, UREA, 
POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID, 
SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE). 

Stokolan® Classic 
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Stokolan® Classic

Antes do 
tratamento  

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Sem tratar  
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Teste de Hidratação da Pele (4 dias)  

Stokolan® Classic

Dia 1 
(após a irritação)

Dia 2 Dia 3 Dia 4

Sem tratar

14

12

10

8

6

4

2

0

Teste de regeneração da barreira cutânea (4 dias)  
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