ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Intense

Intensivvård för mycket torr och känslig hud. Med värdefulla,
naturliga ämnen.

BESKRIVNING
Stokolan® Intense är en närande, återuppbyggande och
barriäraktiv, krämig lotion som innehåller druvkärneolja,
en ceramid komplex, allantoin, ginkgo biloba, karbamid
och bivax. Stokolan® Intense har ett högt innehåll av
lipider, 99 % med naturligt ursprung, som minskar
vattenförluster och förbättrar hudens elasticitet. De
fysiologiska lipiderna kolesterol och ceramid stöder de
självreglerande

VERY DRY

3
SILICONE

processerna i hudbarriären. Stokolan® Intense ger
huden påfyllning av värdefulla, aktiva beståndsdelar,
återuppbygger hudbarriären och reglerar fuktbalansen.
Huden får djupverkande näring och blir jämn och smidig,
vilket gör Stokolan® Intense lämplig för att förebygga
nötningsdermatit.

Fakta

Fördelar

Återuppbygger barriärskadad hud och
ger djup näring

• särskilt lämplig för arbetsstressad hud, för att återuppbygga och återställa
hudens motståndskraft
• för att förebygga nötningsdermatit

Lätt att applicera och absorberas snabbt

• kan användas på alla delar av kroppen
• en dag- och nattkräm för ansiktet

Innehåller 10% druvkärneolja

• innehåller över 70 % essentiella fettsyror och bidrar till att bygga upp
hudens lipidmembran
• reglerar hudens egen lipid- och fuktbalans

Innehåller Skinmimics®, en sammansättning
av högaktiva beståndsdelar av ceramider,
kolesterol och sfingosiner

• stimulerar hudens egen lipidsyntes
• integreras i hudens yta och stimulerar cellförnyelsen
• förbättrar huden fuktighet och elasticitet och friskar upp

Innehåller urea och sorbitol

• utmärkta fuktgivande och återfuktande egenskaper

Innehåller bivax (cera alba)

• mjukgör och skyddar huden

Innehåller allantoin, E-vitamin och ginkgo
biloba

• främjar cellbyggnad och stöder cellernas och hudens återuppbyggnad

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/ färgkompatibel (lacquer wetting
test)/ inga negativa effekter på vulkprocessen (DIK-test)

• den kan därför användas i nästan alla produktionsprocesser
(DIK: German Institute of Rubber Technology)
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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
APPLICERINGSOMRÅDE
Långtidsverkande vård för mycket torr och barriärskadad
hud. Lämplig för användning i ansiktet och på kroppen.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera noggrant Stokolan® Intense på ren och torr
hud. Den bör alltid användas före längre pauser och efter
avslutat arbete.
PRODUKTBESKRIVNING
Vit, parfymerad, silikon- och parabenfri krämig lotion av
emulsionstypen vatten-i-olja (V/O).

INGREDIENSER
AQUA, VITIS VINIFERA SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, DICAPRYLYL ETHER, POLYGLYCERYL-4
DIISOSTEARATE/ POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE,
ISOPROPYL PALMITATE, UREA, SORBITOL, ZINK 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.

INFORMATION OM INNEHÅLLET
Allantoin är en naturidentisk, multiaktiv beståndsdel som
stimulerar cellförnyelsen och den naturliga
återuppbyggnaden. Dess utjämnande effekt på huden gör
allantoin särskilt lämplig för att jämna ut torr och fjällande
hud.
Cera Alba (bivax) gör huden len och skyddar den.
Skinmimics® är en blandning av hudidentiska epidermiska
beståndsdelar, som huvudsakligen består av barriärlipider
som kolesterol, ceramider och sfingosiner, tillsammans
med den naturliga fuktgivande faktorn (NMF) glycerin.
Detta aktiva ceramidkomplex från Evonikgruppen
stimulerar hudens förnyelse och stöder hudens
återuppbyggnad. De högaktiva ämnena förbättrar hudens
elasticitet och fuktighet och bidrar till att förbättra hudens
egen lipidbarriärfunktion.
Ginkgo Biloba främjar celluppbyggnaden och
blodcirkulationen och har infektionshämmande
egenskaper.
Sorbitol har vattenbindande egenskaper och används som
fuktgivare i hudvårdsprodukter.
Tocopherol (vitamin E) är en antioxidant, som förbättrar
och jämnar ut hudens struktur. E-vitamin förbättrar
hornlagrets vattenhållande förmåga och stöder hudens
återuppbyggnad.
Urea är en viktig beståndsdel i hudens naturliga
fuktgivande faktorer, med utmärkta fuktgivande och
fuktbindande egenskaper.
Vitis Vinifera Seed Oil (druvkärneolja) är en naturlig olja.
Den innehåller över 70 % essentiella fettsyror, särskilt från
linolsyra (viktig del i hudens ytlipider) och absorberas lätt
av huden. Dessutom innehåller druvkärneolja E-vitamin
och K-vitamin och reglerar hudens egen lipid- och
fuktbalans. Den är särskilt lämplig för torr och känslig
hud.

* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).
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VIRKNINGSTESTS

Reparerande egenskaper för huden
I en återuppbyggnadstest med en testpanel av 12
frivilliga, skapades hudskador genom att strippa båda
underarmarna 15 - 20 gånger (med självhäftande
tejp). Hudrodnadsvärdena mättes med en mätenhet
(mexameter) och övervakades under de följande nio
dagarna. Ena armen behandlades med Stokolan®
Intense 3 gånger/dag medan den andra lämnades
obehandlad. Dag 1 identifierades de grundläggande
hudvärdena före strippingen, följt av skadevärdena,
10 minuter efter strippingen. Därefter applicerades
hudkrämen första gången och alla övriga mätningar
gjordes under de dagar som visas i nedanstående
diagram, varje morgon, innan krämen applicerades.
Slutsats: applicering av Stokolan® Intense 3 gånger
per dag snabbar på den successiva återuppbyggnaden
av påverkad hud, märkbart snabbare än utan vårdande
behandling.

Fuktgivande egenskaper
En enda applicering av Stokolan® Intense leder till en
ökning av hudens fuktighet med 40 %. Utan att mer appliceras är hudens fuktighet fortfarande 21 % högre, två
timmar efter användningen och 9 % efter fyra timmar.
Efter 24 timmar finns en liten ökning av hudfuktigheten,
som fortfarande kan bedömas i relation till initialvärdet.
Som jämförelse visar mätningarna på obehandlad hud
en tydlig förlust av hudfuktighet.

Fuktgivande egenskaper i % jämfört med baseline
%

5 min.

2 timmar

4 timmar

50
40
30
20
10
0

Återuppbyggnadsprocess för skadad hud
%

1. Dag

2. Dag

4. Dag

6. Dag

-10
9. Dag

-20

60
50

Stokolan® Intense

obehandlad

40
30
20
10
0

obehandlad

Stokolan® Intense

Stokolan® Intense | April 2015    3/4

TESTER AV HUDKOMPATIBILITETEN
Stokolan® Intense 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® Intense visat sig ha mycket goda
hudkompatibla egenskaper. De medicinskt certifikerade
hudkompatibilitetsexpertrapporterna som utarbetats av
Prof. Dr. med. S.W. Wassilew finns tillgängliga på begäran.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SIN100ML

100 ml tube

12

SIN1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L dispenser

15

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
Alla våra produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET
Stokolan Intense har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum.
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.

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

