ÅTERSTÄLLA
Produktinformation

Stokolan® Sensitive PURE

Återuppbyggande hudvårdskräm för extremt känslig och
stressad hud. Lämplig för hudtyper som lätt får allergier och
eksem.

BESKRIVNING
Stokolan® Sensitive PURE är en parfymfri och färglös
hudvårdskräm utan konserveringsmedel, som särskilt
lämpar sig för behandling av känsliga hudtyper som lätt får
allergier.
Stokolan® Sensitive PURE stöder den naturliga
hudbarriären, främjar hudens återuppbyggnad och gör
huden jämn. Den höga andelen fuktgivande element och
hudvårdande beståndsdelar - som hudens egen
energifrämjare kreatin - stöder och förstärker hudens
försvarssystem.
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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

Parfymfri
Fri från konserveringsmedel
Fri från färgämne

• mycket lämplig för känslig hud och hud som lätt får allergier

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritation

Har tilldelats kvalitetsstämpeln ECARF

• idealisk för personer med allergier
• lämplig för känsliga hudtyper som lätt får eksem

9,5 % NMF (glycerin og urea)

• hudens egna, naturliga fuktgivande faktorer (NMF) med mycket goda vattenhållande
egenskaper och exceptionella fuktgivande egenskaper
• tränger djupt in i stratum corneum, förbättrar hudens elasticitet och lugnar huden

Med kreatin och andra vårdande och
återfettande ämnen

• stöder naturlig hudfunktion och förbättrar hudens egen produktion av barriärlipider
• stöder cellförnyelsen och bindvävsproduktionen

HACCP-belönad

• påverkar inte hälsosamhet och kvalitet på livsmedel, kan användas i livsmedelsindustrin

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)

Lätt att applicera

• lämplig för vård av ansikte, händer och kropp

Stokolan® Sensitive PURE | April 2015    1/2

APPLICERINGSOMRÅDE
För alla hudtyper och mycket lämplig för känslig hud, även
för ansiktsvård.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera noggrant Stokolan® Sensitive PURE på ren och
torr hud. Den bör alltid användas före längre pauser och
efter avslutat arbete.
PRODUKTBESKRIVNING
Stokolan® Sensitive PURE är en vit, mjuk kräm av
emulsionstypen olja-i-vatten (O/V). Den innehåller inga
konserveringsmedel, färgämnen eller parfym.
LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
INGREDIENSER
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE SE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2,
STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, UREA, POTASSIUM
STEARATE, CREATINE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL
GLYCOL, TROPOLONE.

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 (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET
Stokolan® Sensitive PURE 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.

* Ingredienslisten er i overensstemmelse med den internationale nomenklatur for kosmetiske
bestanddele (INCI).

TESTER AV HUDKOMPATIBILITETEN

Stokolan® Sensitive PUREs 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® Sensitive PURE visat sig ha mycket
goda hudkompatibla egenskaper. Den medicinskt
certifierade hudkompatibilitetsexpertrapporten har
utarbetats av Prof. Dr. med. S.W. Wassilew finns att få
på begäran.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SSP100ML

100 ml tube

12

SSP1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L Restore dispenser

15
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