ÅTERSTÄLLA

Stokolan® Light Gel
Fuktgivande gel

PRODUKTBESKRIVNING
Behagligt parfymerad fuktgivande gel som absorberas snabbt, och har en kylande effekt på huden.

ANVÄNDNING
För användning inom industri, sjukvård, kontor och
handel för dem med måttlig torr hud.
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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.
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.

SKIN CARE
LEVEL 1 MODERATELY
DRY SKIN

FORMAT: GEL

SILICONE

FAKTA

FÖRDELAR

Unik hydrogel-formel

• Formulerad för att snabbt absorberas i måttligt torr hud för att ge en uppfriskande, kylande
effekt och uppmuntra till regelbunden användning.

Lätt konsistens

• Lämnar ingen obehaglig eller irriterande oljehinna på huden.

Innehåller Glycerin och Urea

• Förbättrar vattenlagringskapaciteten i hudens övre lager och stödjer hudens egna
fuktsystem och naturliga barriärfunktion.

Innehåller Kreatin

• Främjar hudens egen produktion av barriärlipider och stödjer cellförnyelse.

Tilldelad ECARF kvalitetsstämpel

• Idealisk för personer som lider av allergier och lämplig för känslig och eksem-benägen hud.

Kompatibel med alkoholbaserad
handdesinfektionsmedel

• Kan användas i hygienkänsliga områden där handdesinfektion krävs.

Kompatibel med handskar

• Lämplig för användning under latex-, nitril- och vinylhandskar.

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.
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INGREDIENSER
AQUA, GLYCERIN, CAPRIC/CAPRYLIC TIRGLYCERIDE, UREA,
CREATINE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED
POLYDECENE, TRIDECETH-6, PHENOXYETHANOL, TRISODIUM
DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PARFUM

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om
kosmetiska produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande
hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från www.
debgroup.com/se/msds.
KVALITETSSÄKRING
Debs produkter tillverkas i anläggningar som följer kosmetiska
Good Manufacturing Practice (cGMP).

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SGE100ML

100 ml. tub

12

SGE1L

1 L patron

6

RES1LDSSC

1 L Restore dispenser

15

påverkar effekten av alkoholbaserade handdesinfektionsmedel mot Ps.
aeruginosa, E. coli, S. aureus och E. hirae.
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 ® Light Gel i gummiproduktionsprocessen inte den
sammanhängande styrkan av gummi.

EFFEKTIVITETSTESTER
Test för fuktgivande egenskaper
Den återfuktande effekten av Stokolan® Light Gel testades på
underarmen hos friska försökspersoner med hjälp av en
Corneometer. Resultaten visar att efter en enda applicering av

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i Debs
högkvalitativa produkter.
Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan
de skickas ut till våra kunder.
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.
SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens
hudkompatibilitet. Det har således utförts sluten och upprepad
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.
KOMPATIBILITETSTESTER

Test för kompabilitet med handskar
I oberoende test har användningen av Stokolan® Light Gel i kombination
med latex-, vinyl- och nitrilhandskar ingen skadlig inverkan på
draghållfastheten med användning av BS EN 455-2: 2009 testmetodik.
Test för kompatibilitet med handdesinfektion
Kompatibiliteten för Stokolan® Light Gel med alkoholbaserade
handdesinfektionsmedel testades med användning av en modifierad
EN13727 testprotokoll. Resultaten visar att Stokolan® Light Gel inte
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Stokolan® Light Gel hade den återfuktande effekten ökat med
25,7% när den mättes efter 1 timme och 21,6% efter 4 timmar.
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.

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

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.
® = är ett registrerat varumärke som tillhör Deb Group Ltd. eller något av dess
dotterbolag
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