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GJENOPRETTE

Stokolan® Classic
Berikende og pleiende hudkrem

PRODUKTBESKRIVELSE
En svært effektiv hudpleiekrem som inneholder en stor mengde 
fuktighetsgivende stoffer til å pleie tørr eller veldig tørr hud.  
Lett parfymert.

BRUKSOMRÅDE
For bruk i industri- og helsevesenet, særlig der personalet har tendens til 
å få tørr eller veldig tørr hud.

BRUKSANVISNING
•   Påfør krem på ren og tørr hud før lengre pauser og på slutten av 

arbeidsdagen
•  Gni først håndbakene mot hverandre, deretter håndflatene, mellom 

fingrene og rundt neglene
•  Kan også brukes i ansiktet

Etter-arbeid-krem bidrar til å opprettholde en sunn hud ved å holde den 
sterk og smidig og unngå tørrhet. Bruk av etter-arbeid kremer er et viktig 
element i beste praksis for hudpleie. 

FORMAT: KREM

FAKTA FORDELER

Berikende og pleiende formulering Hjelper med å gjenoppbygge arbeidsrelatert stresset hud ved å gi fuktighet og næring til huden.

Gjenoppretter hudbarrieren Klinisk bevist å støtte regenerering av hudens egen naturlige barrierefunksjon når den brukes regelmessig.

Inneholder Lanolin av farmasøytisk 
kvalitet

Mykgjørende ingrediens med fantastiske pleiende egenskaper. Hjelper med å gjenopprette hudens naturlige oljer 
og gir huden fuktighet for å motvirke tørr og ru hud.

Rik på fuktighetsgivere Høyt nivå av Glycerin og Urea som forbedrer hudens evne til å holde på fuktigheten i hudens øverste lag. 
Understøtter hudens egne fuktighetssystem og bidrar til å forbedre hudens elastisitet.

ECARF-kvalitetsstemplet1 Dette produktet oppfyller European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier for å bli godt 
tolerert av sensitiv hud. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Kompatibel med alkoholbaserte
desinfiseringsmidler

Kan brukes på hygienesensitive områder der hånddesinfiserende prosedyrer er nødvendige.

Silikonfri Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller overflatebelegg.

Kompatibel med gummiproduksjon Uavhengig testet av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK). Det er dokumentert at produktet 
ikke har negativ innvirkning på vulkaniseringsprosessen.

SILICONE

1

55
11



SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40
norge.pro@scj.com
www.scjp.com

Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 
Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med 
hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge 
merke til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for 
produktegenskaper i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre 
endringer i henhold til teknologisk utvikling eller videreutvikling.
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Test for Kompatibilitet med Hånddesinfeksjon
Stokolan® Classic kompatibilitet med alkoholbaserte 
hånddesinfeksjonsmidler ble testet ved hjelp av en modifisert EN13727 
testprotokoll. Resultatene viser at Stokolan® Classic ikke negativt 
påvirker effekten av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler mot og  
Ps. aeruginosa, E. coli, S. aureus E. hirae.

EFFEKTIVITETSTESTER
Test for Fuktighetsgivende Egenskaper
De fuktighetsgivende egenskaper av Stokolan® Classic ble vurdert ved  
bruk av produktet to ganger daglig på underarmen med et intervall på ca. 
5 timer hos friske frivillige i løpet av en 4-dagers testperiode. Startverdiene 
for hudfuktigheten ble bestemt om morgenen før den første applikasjon ved 
hjelp av Corneometer® og deretter på nytt om morgenen den påfølgende 
dag.

Resultater viser, at Stokolan® Classic under gjentatt bruk gir en kontinuerlig 
økning i hydrering av huden med 31,7% over ubehandlet hud. Dette viser 
at hudens fuktighet er tydelig forbedret nårStokolan® Classic brukes 
regelmessig.

Test for Regenerering av Huden
Test for hudregenerering ble utført på underarmen av friske frivillige.  
Hudskader ble provosert ved okklusiv påføring av 0,5% natriumlaurylsulfatløsning  
over en 12-timers periode. Den opprinnelige skade av huden ble klassifisert 
ved hjelp av to parametre: a) visuell inspeksjon (irritasjonsskåre ifølge 
Frosch og Kligman) og b) transepidermal vanntap (TEWL som indikator for 
hudbarriere kvalitet). Stokolan® Classic ble deretter påført to ganger daglig 
med et intervall på ca. 5-6 timer over en 4-dagers testperiode.

Resultater viser, at under gjentatt bruk, reduseres både visuelt synlige 
skader og barriereskader, karakterisert ved TEWL, sammenlignet med 
ubehandlet hud. Dette viser at hudens tilstand og barrierefunksjon blir 
forbedret av Stokolan® Classic ved regelmessig bruk. 

LOVGIVNING
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i 
Europaparlamentets og Rådets regulering (EC) No. 1223/2009  
(som endret) om kosmetiske produkter.

SIKKERHETSDATABLADER
Sikkerhetsdatablad kan lastes ned fra www.debgroup.com/no/msds for 
informasjon om sikkerhet, miljø, håndtering, førstehjelp og bortskaffelse.

HOLDBARHET
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder fra 
produksjonsdato når den er lagret uåpnet ved romtemperatur.  
Se produktets emballasje for holdbarhet etter åpning.

SERTIFISERINGER
ECARF Kvalitetsmerke
Stiftelsen Europeisk senter for allergiforskning (ECARF) tildeler ECARF-
kvalitetsmerket til allergivennlige produkter. Kosmetiske produkter kan få 
dette kvalitetsmerket når følgende kriterier er oppfylt:

1.  Kvantitativ risikovurdering av produktets bestanddeler med hensyn 
til deres potensial for sensitisering, under hensyntagen til deres 
spesifiserte bruksbetingelser og mengde. 

2. Medisinsk overvåket klinisk studie av frivillige med atopisk dermatitt 

3. Godkjent system for kvalitetskontroll.

Besøk http://ecarf-siegel.org/en/about-seal for mer informasjon. 

KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter er produsert i fasiliteter som følger 
kosmetiske Good Manufacturing Practice (cGMP). 

Alle råvarer som brukes til produksjonen gjennomgår en grundig 
kvalitetskontroll før de brukes til produksjon av SC Johnson Professional’s 
høykvalitetsprodukter. 

Alle ferdige produkter gjennomgår omfattende kvalitetstester før de 
sendes ut til våre kunder.

PRODUKT SIKKERHETSVURDERING
Hudkompatibilitetstest
Uavhengige dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført 69 timers okklusiv påføringstest 
på frivillige testpersoner. Disse testene, viser at produktet er  
ikke-irriterende i bruk.

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hender, ansikt og nakke for alle aldersgrupper inkludert 
barn over 3 år.

KOMPATIBILITETSTESTER
Kompatibilitet med Produksjonsprosesser for Gummi 
Tester, utført av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) i 
samsvar med DIN EN ISO/IEC 17025, viser at bruken av Stokolan® Classic 
ikke påvirker den kohesive styrken av gummi i gummiproduksjonsprosessen.

Stokolan® Classic
Berikende og pleiende hudkrem

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

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG DISPENSER

SCL100ML 100ml Tube 12 -

SCL1L 1L Patron 6 RES1LDSSC
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