SKYDDA
Produktinformation

Stokoderm® Frost

Hudskyddskräm för arbete i låga temperaturer. Hindrar huden
från uttorkning i kalla miljöer.

BESKRIVNING
Stokoderm® Frost är en speciell, lättapplicerad
hudskyddskräm för skydd i kalla miljöer utomhus och
inomhus (kylförvaring). Innehåll av hög kvalitet skyddar
och vårdar huden och hjälper till att upprätthålla hudens
barriärfunktion.
APPLICERINGSOMRÅDE
Arbete i kalla miljöer.
Obs! Användning av hudvårdande produkter frigör dig inte från
skyldigheten att vidta föreskrivna skyddsåtgärder.

SILICONE

PRODUKTBESKRIVNING
Vit, silikonfri, svagt parfymerad emulsion. Emulsionstyp:
vatten-i-olja (V/O).
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
• Gnugga noga in Stokoderm® Frost på torra och rena
händer
• Glöm inte att applicera på naglarna och mellan
fingrarna
• Applicera vid behov på ytterligare riskområden på
huden
• Stokoderm® Frost är också lämplig för användning i
ansiktet
• Stokoderm® Frost bör appliceras 15 minuter innan
arbetet startar.

Fakta

Fördelar

Med anti-fryseffekt

• kan läggas på till och med i låga temperaturer, utan att bli för tjock

Med pantenol, glycerin och allantoin

• ingredienser som är kända för sina mjukgörande och fuktgivande egenskaper
• stärker hudens naturliga barriär

Absorberas snabbt

• lämnar inga kladdiga eller obehagliga rester på huden
• även lämplig för användning under handskar

Lätt att applicera

• lämplig för både händer och ansikte, och är också idealisk för
användning på hela kroppen

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• god hudkompatibilitet
• minimerar risken för irritation

Silikonfri

• kan användas i en hel rad produktionsprocesser
• inga negativa effekter vid ytbeläggning
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LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
INGREDIENSER
AQUA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL STEARATE, SORBITOL,
ISOHEXADECANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, PROPYLENE
GLYCOL, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/
POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, PANTHENOL,
HYDROGENATED CASTOR OIL, PARAFFIN, CERA
MICROCRISTALLINA, ALLANTOIN, PHENOXYETHANOL,
MAGNESIUM SULFATE, PARFUM.
* Ingredienslisten er i overensstemmelse med den inte * Innehållsdeklarationerna som
används följer International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).

KVALITETSKONTROLL
Alla våra produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.

TESTER AV HUDKOMPATIBILITET

Stokoderm® Frosts hudkompatibilitet har testats
i laboratoriemiljö och under medicinsk ledning, på
frivilliga med i förväg skadad hud. I dessa tester, liksom
vid praktisk användning, uppvisade Stokoderm® Frost
mycket goda hudkompatibla egenskaper.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad
hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew,
MD i Dermatologi, Allergologi, Miljömedicin och finns
tillgängliga på begäran.
HÅLLBARHET:
Stokoderm® Frost 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
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SFR100ML

100 ml tub

12

SFR1L

1 L patron

6

PRO1LDSSC

1 L Protect 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

