ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Hand & Body

1

Daglig aktiv hudvård med överlägsna aktiva beståndsdelar.

SILICONE

Normal
BESKRIVNING
Stokolan® Hand & Body är en fuktgivande, närande och
utjämnande, mjuk hudkräm med kreatin, allantoin, glycerin
och ett innovativt Smooth Complex. Stokolan® Hand &
Body reglerar hudens fukt och balans, jämnar ut den och
stabiliserar hudbarriären. 98 % av beståndsdelarna har
naturligt eller naturidentiskt ursprung. Med sin mjuka
krämkonsistens och struktur är Stokolan® Hand & Body
lätt att applicera och tränger in snabbt, utan att lämna
någon irriterande, oljig film på huden.

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

Överlägsen vårdande effekt och snabba
genomträngande egenskaper

•
•
•
•

Hudneutralt pH-värde (något sur)

• upprätthåller hudens naturligt sura skydd som skyddar huden från bakterie- och
svampinfektioner

Innehåller allantoin och glycerin

• aktiverar cellförnyelsen och jämnar ut huden
• förbättrar hornlagrets vattenhållningskapacitet och stöder hudens eget fuktsystem

Innehåller kreatin, ett aminosyrederivat som
kroppen producerar

• stöder cellförnyelsen och produktionen av bindväv
• förbättrar energimetabolismen

Innehåller det unika Smooth Complex
baserat på biopolymerar, NMF* och
aminosyror

• förbättrar hudens elasticitet
• gör huden jämnare och minskar grovhet
• långtidsverkande fuktgivande (fuktgenererande) effekt

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritationer

ECARF-kvalitetsstämpeln

• 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)

fuktgivande och närande för huden
lämnar ingen irriterande, oljig film på huden
garanterar en jämn och len känsla på huden
kan användas på hela kroppen
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APPLICERINGSOMRÅDE
För effektiv vård av normal hud. Passar för användning på
hela kroppen.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera noggrant Stokolan® Hand & Body på ren och
torr hud. Den bör alltid användas före längre pauser och
efter avslutat arbete.

Hydrolyserat sclerotiumgummi är en scleroglucan med
låg molekylvikt, som skyddar huden för miljöskador och
kvarlämnar en jämn, satinliknande känsla på huden.
Sodium polyglutamate är ett filmbildande ämne med
fuktbindande egenskaper, som håller huden jämn och
smidig. Potassium lactate, som oftast minskas under
vintermånaderna, ansvarar för att bibehålla stratum
corneums fysiska egenskaper.

PRODUKTBESKRIVNING
Vit, parfymerad, silikon- och parabenfri, mjuk kräm av
emulsionstypen olja-i-vatten (O/V).
INGREDIENSER
AQUA, ISOAMYL COCOATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE,
MYRISTYL MYRISTATE, ALLANTOIN, CREATINE, POTASSIUM
LACTATE, SODIUM POLYGLUTAMATE, HYDROLYZED
SCLEROTIUM GUM, UREA, BETAINE, CERA
MICROCRISTALLINA/PARAFFIN, HYDROGENATED CASTOR
OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER,
STEARYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID,
SORBIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM.
* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

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.
Kreatin är ett aminosyrederivat som produceras i kroppen.
Det spelar en central roll i energiproduktionen och stöder
också cellförnyelsen och bindvävsproduktionen. Eftersom
kreatin aktivt absorberas av huden och förbättrar
energimetabolismen, hjälper den till att upprätthålla
hudcellernas naturliga funktion och har visats skydda mot
hudskador.
Kreatin är ett aktivt, hudreparerande ämne för att förbättra
hudens kondition.
Glycerin är en beståndsdel i hudens naturliga fuktgivande
faktorer (NMF). Den kan fylla på med lipider, förbättrar
hudens smidighet och stärker barriärfunktionen.
Smooth-Complex är en innovativ, multifunktionell
48-timmars fuktgivare, som förbättrar hudens elasticitet
och jämnar ut hudens yta. Sammansättningen av aktiva
ämnen består av biopolymererna hydrolyserat
sclerotiumgummi och sodium polyglutamate, samt en
naturlig, fuktgivande faktor (NMF) framställd av karbamid
och Potassium lactate.
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TESTER AV HUDKOMPATIBILITETEN

Stokolan® Hand & Bodys hudkompatibilitet testades
noga i laboratoriemiljö och under medicinsk
ledning på personer med skadad hudbarriär. I
dessa tester, liksom i praktisk användning, har
Stokolan® Hand & Body visat sig ha mycket goda
hudkompatibla egenskaper. De medicinskt certifierade
hudkompatibilitets expertrapporterna som utarbetats
av Prof. Dr. med. S.W. Wassilew finns tillgängliga på
förfrågan.

Under ett 2-veckors applikationstest testades
Stokolan® Hand & Body återfuktnings- och
vårdkvaliteteffekter på 15 personer.
Efter en veckas applicering av Stokolan Hand &
Body hade hudens fuktnivå ökat med 12 % och efter
två veckor med ca. 19 %. Stokolan® Hand & Body
har mycket goda kosmetiska egenskaper, förbättrar
hudens jämnhet och ökar hudens fuktighet.
®

Effekt på hudens fuktighet

Dag 7

SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
KVALITETSKONTROLL
Dette produkte uppfyller de standarder för bakteriell renhet
som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt den
Europeiska farmakopén.).
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.

EFFEKT PÅ HUDENS FUKTIGHET

%

LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
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Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET
Stokolan Hand & Body 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.
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
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Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

5

SBL100ML

100 ml tub

12

0

SBL1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L dispenser

15

Hudens fuktighet [%] i förhållande till startsituationen
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