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Stokolan‰ Classic 
Koncentrerad mjukgörande och vårdande kräm

PRODUKTBESKRIVNING  
En extremt effektiv hudvårdskräm som innehåller en stor mängd 
fuktighetsgivare. Hjälper till att lugna torr och stressad hud genom att 
stödja regenerering av hudens egen naturliga barriärfunktion.

ANVÄNDNING
För användning inom industri och hälsovårdssektorn speciellt där 
anställda har benägenhet till torr eller stressad hud.

Efter-arbetet hudkräm hjälper till att hålla huden i friskt tillstånd genom att hålla den stark 
och smidig och förebygga torrhet. Användning av återställande krämer är en viktig del 
av bästa praxis för hudvård.

BRUKSANVISNING
 • Applicera 1 ml på ren och torr hud vid längre pauser och

arbetsdagens slut.
 • Gnid in handflatorna och handryggarna, även mellan fingrarna

och runt naglarna.
 • Kan också användas i ansiktet.

ÅTERSTÄLLA | UNIVERSELL

FORMAT: KRÄM

FAKTA FÖRDELAR

Berikad hudvårdsformulering Hydrerar och ger näring till arbetsstressad hud.

Återställer hudbarriären Kliniskt bevisad att stödja regenerering av hudens egen naturliga barriärfunktion, när den används 
regelbundet.

Innehåller lanolin av farmaceutisk 
kvalitet

En naturlig mjukgörare som är känd för sin utmärkta vård och hudvänliga egenskaper. Hjälper till att 
återställa naturliga oljor och tilföra fukt för att förebygga torr och grov hud.

Rik på fuktighetsgivande ingredienser Hög nivå av Glycerin och Urea förbättrar vattenlagringskapaciteten i hudens övre lager och stödjer 
hudens egna fuktsystem och naturliga barriärfunktion och hjälper till att förbättra hudens elasticitet.

Tilldelad ECARF kvalitetsstämpel Idealisk för personer som lider av allergier och lämplig för känslig och eksem-benägen hud.

Silikonfri Lämplig för användning i alla produktionsområden där färg- och ytbeläggningsprocesser genomförs.

Kompatibel med processer inom 
gummiproduktion

Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och det är dokumenterat att 
produkten inte har negativ inverkan på vulkaniseringsprocessen.

2
HUDVÅRD NIVÅ 
2 TORR & 
IRRITERAD HUD



Stokolan® Classic | April 209    2/2

SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
E: sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. 

Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive avseende 

befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen 

garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd 

i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare 

utveckling.
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Stokolan‰ Classic 
Koncentrerad mjukgörande och vårdande kräm

KOMPATIBILITETSTESTER
Kompatibilitet med tillverkningsprocesser i gummi
Vid testning utförd av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) 
i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 påverkar användningen av 
Stokolan® Classic i gummiproduktionsprocessen inte den 
sammanhängande styrkan av gummi.

EFFEKTIVITETSTESTER
Test för fuktgivande egenskaper
Den återfuktande effekten av Stokolan® Classic testades på underarmen
hos friska försökspersoner vid applicering två gånger dagligen med ett
intervall på ca. 5 timmar under en testperiod på 4 dagar. Startvärdena 
för hudfuktigheten bestämdes på morgonen med hjälp av Corneometer® 
och före första applikationen och sedan igen på morgonen efterföljande 
dag.

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL 
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, 
UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC 
ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE).

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter. Innehåller biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen 
i enlighet med reglering om tvätt- och rengöringsmedel 648/2004 (med 
ändringar).

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande hänvisar
vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från www.debgroup.com/
se/msds.    

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 30 månader från
tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur. För
hållbarhet efter öppning: se indikation på förpackning.

CERTIFIERINGAR
ECARF kvalitetsmärke
Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar 
ECARFkvalitetsmärket till allergivänliga produkter.

Kosmetiska produkter kan få denna kvalitetsmärke när följande kriterier 
är uppfyllda:

1. 1. Kvantitativ riskbedömning av ingredienserna med hänsyn 
 till deras potential för sensibilisering, med beaktande av deras 
 specificerade användnings- och mängdförhållanden 

2. Medicinskt övervakade kliniska prövningar av frivilliga med 
 atopisk dermatit 

3. Godkänt system för kvalitetsstyrning

KVALITETSSÄKRING
SC Johnson Professional’s produkter tillverkas i anläggningar som följer 
kosmetiska Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i SC Johnson 
Professional’s högkvalitativa produkter.

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de 
skickas ut till våra kunder.

SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test, såväl som 
praktisk användning, har visat att produkten har en mycket bra 
förenlighet med huden. Testrapporter för hudkompatibilitet kan lämnas 
på förfrågan.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och 
produktstabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen 
och uppfyller alla relevanta lagstiftningskrav.

Resultaten visar att Stokolan® Classic under upprepad kontinuerlig 
användning ökar hudens hydratisering med 31,7% jämfört med 
obehandlad hud. Detta visar att hudens fuktighet klart förbättras av 
Stokolan® Classic när den används regelbundet. Test för regenerering 
av huden.

Test för regenerering av huden
Test för regenerering av huden utfördes på underarmen hos friska 
försökspersoner. Hudskador provocerades genom ocklusiv applicering
av 0,5% natriumlaurylsulfatlösning under en 12 timmars period. Den 
initiala skadan av huden klassificerades med hjälp av två parametrar: 
a) visuell inspektion (irritations score enligt Frosch och Kligman) och 
b) trans-epidermal vattenförlust (TEWL som en indikator på 
hudbarriärkvaliteten). Stokolan® Classic applicerades sedan två gånger 
dagligen med ett intervall på ca. 5-6 timmar under en testperiod på 4 
dagar.

Resultaten visar att både de visuellt uppenbara skadorna och 
barriärskadorna, kännetecknad vid TEWL, reducerades jämfört med 
obehandlad hud Detta visar att hudförhållandena och barriärfunktionen
repareras av Stokolan® Classic vid regelbunden användning.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK ANTAL PER KARTONG

SCL100ML 100ml Tub 12

SCL1L 1L Patron 6

RES1LDSSC 1L Restore Dispenser 15


