ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Light Gel

Vitaliserande och fuktgivande, vårdande gel för normal hud.
Absorberas mycket snabbt.
BESKRIVNING
Stokolan® Light Gel är en icke-fet, vårdande gel med
fuktgivande glycerin och karbamid. Stokolan® Light Gel
innehåller kreatin, som finns i huden och är känt som
hudens egen energiförhöjare för att upprätthålla den
naturliga cellfunktionen.
Stokolan® Light Gel är extremt lätt att applicera,
absorberas mycket snabbt och lämnar ingen obehaglig
eller irriterande oljehinna på huden. Stokolan® Light Gel
ger en behagligt mjuk känsla på huden när den appliceras
och den stöder hudens naturliga återuppbyggnad, om den
används regelbundet. Huden förblir mjuk och smidig.
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SILICONE

Normal

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

Innehåller urea och glycerin

• intensivt fuktgivande utan olja
• ingår i hudens naturliga fuktgivande system (NMF)
• ger en behaglig känsla på huden efter användning

Innehåller kreatin, hudens egen
energiförhöjare

• förbättrar hudens naturliga funktioner
• främjar hudens egen produktion av barriärlipider
• stöder cellförnyelsen och bindvävsutvecklingen

Absorberas snabbt och är icke-fet

• lämnar ingen obehaglig eller irriterande oljefilm på huden
• undvik fettmärken på ytor

Uppfriskande gelsammansättning med
beståndsdelar av hög kvalitet

• överlägsen, vårdande effekt utan att vara oljig
• med svalkande effekt
• kan användas på hela kroppen

Svagt surt pH-värde

• upprätthåller hudens naturligt sura skydd som skyddar huden från bland annat
bakterieinfektioner

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritationer

Kompatibel med produkter för handdesinfektion med alkohol

• har ingen negativ inverkan på desinfektionseffekten (enligt prEN 12054)

Silikonfri

• inga negativa effekter vid ytbeläggning
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APPLICERINGSOMRÅDE
Idealisk för normal hud.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera på ren och torr hud. Gnugga in Stokolan® Light
Gel på hud i riskområden, inklusive mellan fingrarna och
på naglarna. Stokolan® Light Gel bör alltid användas före
längre pauser och efter avslutat arbete och är även lämplig
för användning i ansiktet.
PRODUKTBESKRIVNING
Vit, parfymerad, silikonfri kräm-gel, emulsionstyp: olja-ivatten (O/V).
INGREDIENSER
AQUA, GLYCERIN, CAPRIC/CAPRYLIC TRIGLYCERIDE, UREA,
CREATINE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED
POLYDECENE, TRIDECETH-6, PHENOXYETHANOL,
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PARFUM .

TESTER AV HUDKOMPATIBILITETEN

Stokolan® Light Gel 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® Light Gel
visat sig ha mycket goda hudkompatibla egenskaper.
Den medicinskt certifierade hudkompatibilitets
expertrapporten har utarbetats av Prof. Dr. med.
S.W. Wassilew (pensionerad chef för Avdelningen för
dermatologi, Krefeld Hospital) finns tillgängliga på
begäran.
TESTER FÖR ATT BEDÖMA DEN VÅRDANDE
EFFEKTEN

Vid regelbunden användning har Stokolan® Light
Gel mycket god, fuktgivande effekt (test utfört av
Research and Development Department, Deb-STOKO
Europe GmbH, Krefeld, Tyskland).
Resultat av applicering efter 4 dagar

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

Fuktgivande egenskaper
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LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
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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 (den
Europeiska farmakopén.).

Dagar
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Stokolan® Light Gel
Konkurrent A
Konkurrent B

< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.

FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår

Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.

YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.

HÅLLBARHET
Stokolan® Light Gel har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum. Lagringstid för öppnad
förpackning: se märkning på förpackningen.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SGE100ML

100 ml tub

12

SGE1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L dispensern
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