ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Light PURE

Mild efter-arbetet-kräm utan parfym och färgämnen. Krämen
håller huden frisk och förhindrar uttorkning.

ANVÄNDNING
Lämplig för användning på normal hud. Krämen används
efter avslutat arbetspass eller efter handtvätt för att
återfukta huden.

1
SILICONE

Normal

INSTRUKTIONER
Applicera en liten mängd eller 1 dos på rena och torra
händer på handens baksida och arbeta därefter in krämen
överallt på händerna.

Fakta

Fördelar

Utan parfym och färgämnen

• Mild formula som minskar risken för allergiska reaktioner och hudirritation.

Överförs inte till livsmedel

• Lämplig för användning i alla miljöer - även i en miljö där livsmedel bereds.

Icke-fet formula

• Absorberas snabbt in i huden och lämnar huden med en behaglig känsla.

Innehåller glycerin, allantoin och sheasmör

• En perfekt kombination av mjukgörande och vårdande ingredienser som bevarar
hudens fuktighet.

Vårdande effekt

• Påskyndar hudens naturliga läkning av lätt skadad hud.

Anti-irriterende egenskaber

• Hjälper till att förhindra irritation från måttligt aggressiva ämnen. Lugnande och
fuktgivande.

Återfuktar huden

• Hjälper till att upprätthålla hudens naturliga fuktighet och håller huden frisk.

Återfuktar huden

• Hjälper till att upprätthålla hudens naturliga fuktighet och håller huden frisk.

Testad för användning tillsammans med
handskar

• Kan användas under latex och nitrilehandskar. .
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INGREDIENSER
AQUA, DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ALCOHOL,
ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, CETEARETH-20,
PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA
BUTTER), DIAZOLIDINYL UREA, ALLANTOIN, SODIUM
HYDROXIDE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE

HANTERING
Undvik kontakt med ögonen. Kommer produkten
i kontakt med ögonen så skölj genast med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta läkare.
HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhet på mer än 30 månader
från tillverkningsdatum.
LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.

PRODUKTTESTER

48 timmars plåstertest
Resultaten är utvärderade av en dermatolog och
slutsatsen är att produkten är “ickeirriterande”.
Toxikologisk bedömning
Formulan utvärderad av en toxikolog och förklarad
säker att använda.
Bismakstest
Produkten har testats sensoriskt via metoden:Triangle Test BS EN ISO 4120:2007. Det är
dokumenterat att produkten , när den används som
kräm, inte sätter smak eller doft i livsmedel.
Testad tillsammans med handskar
Baserat på EN455-2: 2009, Medicinska
engångshandskar - Del 2: Krav på och provning av
fysikaliska egenskaper, var draghållfastheten mättes.
Tester visade att krämen inte har en destruktiv effekt
på latex- och nitrilhandskar.

SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

RES100ML

100 ml tub

12

RES1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L dispenser

15
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Deb-Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

The world‘s leading away from home skin care company

