ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Classic

Vårdande kräm för händer och ansikte. Beprövade
egenskaper för stressad hud.
BESKRIVNING
Stokolan® Classic är en silikonfri hudvårdskräm som är
lätt att applicera, som snabbt tas upp och inte lämnar
någon obehaglig eller irriterande film. Stokolan® Classic
är en beprövad kräm som hjälper till att förebygga
yrkessjukdomar på huden och som stöttar behandling av
sådana. Stokolan® Classic bidrar till att minska
hudirritationer och
den lugnar huden. Genom att samtidigt erbjuda fukt och
oljor förbättrar Stokolan® Classic hudens naturliga
återuppbyggnad och om den används regelbundet håller
den huden mjuk och smidig. Det bidrar till att hindra
huden från att bli grov eller torr - vilket är orsaken till
många yrkessjukdomar och den bibehåller hudens
naturliga skyddsfunktion.

SILICONE

ECARF KVALITETSSTÄMPEL
European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF)
delar ut kvalitetsstämpeln ECARF till allergivänliga
produkter. Kosmetiska produkter kan få denna stämpel när
följande kriterier är uppfyllda:
1. Kvantitativ riskbedömning av produktens innehåll, med
avseende på deras potential för sensitisering, med
hänsyn till de specifika villkoren för användning och
mängd.
2. Medicinskt övervakad, kliniska tester av frivilliga med
atopisk dermatit.
3. Godkänt system för kvalitetskontroll

Fakta

Fördelar

Välbalanserade vårdande och absorberande
egenskaper, tillsammans med en hög nivå av
kundnöjdhet

• lämpliga för alla hudtyper

Förbättrar den naturliga återuppbyggnaden

• hjälper arbetsstressad hud att återfå sin naturliga motståndskraft

9,5 % allantoin og glycerin

• hudens egna, naturliga fuktgivande faktorer (NMF) med mycket goda vattenhållande egenskaper och exceptionella fuktgivande egenskaper
• tränger djupt in i stratum corneum, förbättrar hudens elasticitet och lugnar huden

Innehåller närande lanolin av
farmaceutisk kvalitet

• naturlig lipid med utmärkta, vårdande och lugnande egenskaper
• naturliga oljor återuppbygger och ger fukt för att förebygga torr och grov hud

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritationer

Har tilldelats kvalitetsstämpeln ECARF

• idealisk för personer med allergier
• lämplig för känslig hud som lätt får eksem

Silikonfri/
kompatibel med färg (lacquer wetting test)/
inga negativa effekter på vulkprocessen (DIKtest)

• den kan därför användas i nästan alla produktionsprocesser
(DIK: German Institute of Rubber Technology)
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APPLICERINGSOMRÅDE
För vård av stressad hud. Passar för alla hudtyper
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera på ren och torr hud. Gnugga sedan in Stokolan®
Classic på hud i riskområden, inklusive mellan fingrarna
och på naglarna.
Stokolan® Classic bör alltid användas före längre pauser
och efter avslutat arbete. Stokolan® Classic är även
lämplig för användning i ansiktet.
PRODUKTBESKRIVNING
Vit, silikonfri kräm av emulsionstypen olja-i-vatten (O/V).
INFORMATION OM INNEHÅLLET
INGREDIENSER

EFFEKTIVITETSTEST

För ett test av hudens återuppbyggnad, skadades
huden på 15 försökspersoner genom täckande
applicering av 0,5 % Sodium Lauryl Sulfate
lösning under 12 timmar. Skadorna som uppstod,
klassificerades med hjälp av två parametrar: visuell
(VS, irritationsbedömning enligt Frosch och Kligman)
och med hjälp av den transepidermala vattenförlusten
(TEWL som en indikator på hudbarriärens kvalitet).
När dessa skadeparametrar registrerats (dag 1)
applicerades Stokolan® Classic för första gången
och förnyades efter ca. 5 - 6 timmar samma dag.
Denna procedur upprepades dag 2 och 3, det vill
säga Stokolan® Classic applicerades två gånger per
dag. Under dag 4 registrerades hudparametrarna på
morgonen och hudens återuppbyggnad bedömdes.

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL,
UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN,
DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN,
PARFUM.

Förbättring av hudens standard - VS

* Ingrediensförteckningen är i enlighet med den internationella nomenklaturen för kosmetiska
ingredienser (INCI).
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Glycerin är en av hudens naturliga fuktgivande faktorer
(NMF), den kan tränga djupt in i stratum corneum och
förbättrar hudens smidighet vid regelbunden användning.
Utöver dess fuktgivande funktion bör förbättringen av
barriärfunktionen särskilt poängteras. Förbättringen av
barriärfunktionen är - till skillnad från effekterna av övriga
fuktgivande faktorer - inte bara en bieffekt, utan har verklig
påverkan på effekten.
Lanolin är ullfett som produceras av får (adeps lanae); den
kvalitet som används av STOKO® följer kriterierna i
European Pharmacopoeia och är av farmaceutisk kvalitet.
Lanolin är rikt på naturliga lipider, som kolesterol, vilket är
viktigt för huden. Det stöder hudbarriären, gör huden mjuk
och leder till en minskning av hudens grovhet och
uttorkning. Dessutom ökar lanolin hudens elasticitet, tack
vare de utmärkta fuktgivande egenskaperna. Nya
forskningsresultat har visat att särskilt människor som har
skadad, sprucken hud kan dra nytta av att applicera
lanolinhaltiga produkter.
Urea är en viktig del av huden naturliga, fuktgivande
faktorer (viktigaste NMF) med utmärkta fuktbindande och
återuppbyggande egenskaper. Urea stöder huden så att
den får optimal fukt och däreigenom motverkar den
uttorkning och sprickbildning i huden.
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Resultat: Användning av Stokolan® Classic stöder
hudens återuppbyggnad, eftersom både de synliga
skadorna och skadorna i barriären, enligt TEWL kunde
minskas mycket genom att applicera Stokolan®
Classic.
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Fuktgivande effekt
För att undersöka de fuktgivande egenskaperna hos
Stokolan® Classic, applicerades produkten två gånger
per dag, med ett intervall av ca. 5 timmar, på huden
hos 9 testpersoner (0,1 g/cm2 i 2 minuter, därefter
torkades alla rester av med en mjuk pappersnäsduk).
Detta upprepades i totalt 4 dagar. Startvärdena för
hudens fuktighet bestämdes på morgonen, med hjälp
av Corneometer® , före den första applikationen. Alla
förändringar i hudens fuktighet mättes på morgonen
nästa dag.
Ökning av hudens fuktighet

LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
KVALITETSKONTROLL
Dette produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.).
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
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Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
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HÅLLBARHET
Stokolan® Classic har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum. Lagringstid för öppnad
förpackning: se märkning på förpackningen.
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Resultat:
Om Stokolan® Classic appliceras två gånger per dag,
leder det till en fortlöpande ökning av fukten i stratum
corneum. Hudens fuktighet förbättras tydligt av Stokolan® Classic, medan obehandlad hud förblir på ungefär
samma fuktighetsnivå som när experimentet
påbörjades.
Tester av hudkompatibiliteten
Stokolan® Classics hudkompatibilitet testades noga i
laboratoriemiljö och under medicinsk ledning på frivilliga med i förväg skadad hud. I dessa tester, liksom i
praktisk användning, har Stokolan® Classic visat sig ha
mycket goda hudkompatibla egenskaper.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew, MD
i Dermatologi, Allergologi och Miljömedicin och finns
tillgängliga på begäran.

FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SCL100ML

100 ml tub

12

SCL1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L dispenser

15
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Deb Sverige
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 (0)31 40 60 53
debse@deb.se / www.debgroup.com

Deb Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

‚
The world s leading away from home skin care company

