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Stokolan® Classic 
Wzbogacony krem odżywczy

OPIS PRODUKTU  
Wysoce skuteczny krem odżywczy wzbogacony najwyższej jakości substancjami 
nawilżającymi. Doskonale łagodzi suchą i zniszczoną skórę, wspomagając 
regenerację jej naturalnej bariery ochronnej.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania w branży przemysłowej i służbie zdrowia. Jest szczególnie polecany 
wszędzie tam, gdzie pracownicy są narażeni na kontakt z substancjami powodującymi 
nadmierne przesuszanie skóry.

Kremy regenerujące po pracy utrzymują skórę w doskonałej kondycji, wzmacniając ją, uelastyczniając 
i chroniąc przed wysychaniem.   Stosowanie kremów regenerujących to kluczowy element w procesie 
pielęgnacji skóry.

SPOSÓB UŻYCIA
 • Nanieść 1 ml produktu na czystą i suchą skórę przed dłuższymi przerwami i 

po zakończonej pracy
 • Wcierać produkt dokładnie w dłonie, włącznie z przestrzeniami między 

palcami i wokół paznokci
 • Można go stosować także na twarz 

PIELĘGNACJA SKÓRY

KONSYSTENCJA: KREM

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ZALETY

Wzbogacona formuła odżywcza Nawilża i odżywia zmęczoną skórę po całym dniu pracy

Odbudowuje barierę ochronną skóry Badania kliniczne wykazały, że produkt przy regularnym stosowaniu wspomaga regenerację naturalnej bariery 
ochronnej skóry.

Zawiera lanolinę farmaceutyczną Naturalny emolient znany ze swoich doskonałych właściwości pielęgnacyjnych i nawilżających. Pomaga odżywić suchą i 
szorstką skórę dzięki naturalnym olejkom i substancjom nawilżającym.

Bogaty w substancje nawilżające Wysoki poziom gliceryny i mocznika poprawia zdolność zatrzymywania wody w górnych warstwach skóry, wspierając jej 
własny system nawilżania i korzystnie wpływając na jej elastyczność.

Produkt ze znakiem jakości ECARF Produkt przeznaczony dla alergików i odpowiedni do skóry wrażliwej i skłonnej do wyprysków

Bez dodatku silikonów Odpowiedni do stosowania we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których odbywają się procesy nakładania farb 
lub powłok nawierzchniowych.

Można stosować w pracach związanych z 
produkcją gumy

Niezależne testy w Niemieckim Instytucie Technologii Gumy (DIK) wykazały, że produkt nie ma negatywnego wpływu na 
proces wulkanizacji.
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Niniejsze informacje oraz wszelkie dalsze zalecenia techniczne oparte są o aktualny stan naszej wiedzy i 
doświadczenia. Odpowiedzialność i roszczenia prawne z naszej strony, również dotyczące istniejących praw 
własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych, są wykluczone.  Nie udzielamy 
zwłaszcza żadnej rękojmi, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ani też gwarancji właściwości produktu w 
znaczeniu prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian zgodnie z postępem technologicznym 
lub dalszym rozwojem.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
M: 48 508 497 303
pszmigi@scj.com
www.scjp.com

Stokolan® Classic 
Wzbogacony krem odżywczy

TESTY KOMPATYBILNOŚCI 
Kompatybilność z procesem produkcji gumy
Testy przeprowadzone zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 przez Deutsches 
lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) – Niemiecki Instytut Technologii Kauczuku 
– wykazały, że stosowanie Stokolan® Classic w procesie produkcji gumy nie wpływa 
na wytrzymałość gumy.

TESTY SKUTECZNOŚCI 
Test na nawilżanie skóry
Właściwości nawilżające produktu Stokolan® Classic oceniono na podstawie aplikacji 
preparatu na skórę przedramienia zdrowych ochotników dwa razy dziennie w odstępie 
czasu co ok. 5 godzin przez 4 dni. Początkowy stopień nawilżenia skóry ustalono za 
pomocą korneometru rano i przed pierwszą aplikacją preparatu, a następnie 
ponownie rano następnego dnia.

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

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ILOŚĆ W KARTONIE

SCL30ML Tubka 30 ml 30

SCL100ML Tubka 100 ml 12

SCL1L Wkład do dozownika 1 l 6

RES1LDPOL Dozownik 1 l Each

REGULACJE PRAWNE
Produkt ten jest produktem kosmetycznym
zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1223/2009 (z późniejszymi zmianami) dotyczącym 
produktów kosmetycznych i spełnia jego wymogi.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, sposobu obchodzenia 
się z produktem, pierwszej pomocy i utylizacji są dostępne w naszej karcie 
charakterystyki, którą można pobrać ze strony www.debgroup.com/msds.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Okres przydatności do użycia tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od daty 
produkcji, jeżeli jest on przechowywany nieotwarty w temperaturze pokojowej.  Okres 
przydatności do użycia po otwarciu opakowania: patrz informacja na opakowaniu.

CERTYFIKATY
Znak jakości ECARF 
Europejska Fundacja Badań nad Alergiami (ECARF),przyznała produktowi znak jakości 
ECARF dla produktów przyjaznych dla alergików. Ten znak jakości mogą otrzymać 
kosmetyki po spełnieniu następujących kryteriów:

1. Ilościowa ocena ryzyka związanego ze składnikami produktu w odniesieniu 
do ich potencjalnego działania uczulającego, z uwzględnieniem 
charakterystycznych warunków ich stosowania i ilości.

2. Medycznie nadzorowane badania kliniczne z udziałem ochotników z 
atopowym zapaleniem skóry.

3.  Zatwierdzony system zarządzania kontrolą jakości.

GWARANCJA JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional są produkowane w zakładach, które przestrzegają 
wymogów kosmetycznych zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
(GMP).

Wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji poddawane są dokładnym kontrolom 
jakości, zanim zostaną użyte w najwyższej jakości produktach marki SC Johnson 
Professional.

Wszystkie produkty gotowe przed wysyłką do naszych klientów poddawane są 
wzmożonym testom jakości.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU  
Test hipoalergiczności
Przeprowadzono kliniczne badania dermatologiczne w celu oceny hipoalergiczności 
produktu z udziałem ochotników. W trakcie badań testy produktu wykonywano w 
formie opatrunków zamkniętych (okluzyjnych), które były wielokrotnie powtarzane. 
Zarówno testy, jak i zastosowanie produktu w praktyce, wykazało, że jest to produkt 
hipoalergiczny i bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Specjalistyczne raporty 
dotyczące hipoalergiczności produktu są dostępne po złożeniu odpowiedniego 
wniosku.

Aprobata toksykologiczna
Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i jego 
stabilności.  Produkt został uznany za bezpieczny do zamierzonego użytku, spełniając 
wszystkie istotne wymogi prawne.

Wyniki wykazały, że systematyczne stosowanie Stokolan® Classic zapewnia stały 
wzrost nawilżenia skóry o 31,7% w porównaniu do skóry niesmarowanej tym 
preparatem.  Oznacza to, że regularne stosowanie Stokolan® Classic wyraźnie 
poprawia poziom nawilżenia skóry.

Test na regenerację skóry

Testy na regenerację skóry przeprowadzono na skórze przedramienia zdrowych 
ochotników. Uszkodzenie skóry wywołano okluzyjną aplikacją 0,5% roztworu 
laurylosiarczanu sodu przez okres 12 godzin. Początkowe uszkodzenie skóry 
sklasyfikowano za pomocą dwóch parametrów: a) badania wizualnego (stopień 
podrażnienia według Froscha i Kligmana) oraz b) transepidermalnej utraty wody 
(TEWL jako wskaźnik jakości bariery ochronnej skórnej).  Następnie preparat 
Stokolan® Classic aplikowano dwa razy dziennie w odstępie co ok. 5-6 godzin przez 
4 dni testów.

Wyniki wskazują, że systematyczne stosowanie produktu znacznie zmniejsza zarówno 
widoczne uszkodzenia skóry, jak i uszkodzenia barierowe związane z transepidermalną 
utratą wody w porównaniu do skóry niesmarowanej. Oznacza to, że regularne 
stosowanie Stokolan® Classic regeneruje skórę i odbudowuje jej funkcję bariery 
ochronnej.


