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Stokolan‰ Intense 
Intensieve huidverzorgende crème

PRODUCTBESCHRIJVING  
Een intensieve hydraterende crème met een zeer innovatieve, complexe 
mix van actieve bestanddelen om de regeneratie van zeer droge, door 
het werk belaste huid onmiddellijk te ondersteunen.  Helpt de 
barrièrefunctie van de huid in stand houden, verbetert de conditie en 
elasticiteit van de huid en zorgt voor langdurige hydratatie. 

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële omgevingen en de gezondheidszorg voor 
onmiddellijke hydratatie, met name voor medewerkers met een neiging 
tot een zeer droge of belaste huid.

Herstellende crèmes voor na het werk helpen de huid gezond houden doordat ze de huid 
sterk en soepel houden en uitdrogen voorkomen.  Het gebruik van herstellende crèmes 
is een belangrijk element van goede Skin Care.

GEBRUIKSAANWIJZING
 •  Breng vóór langere pauzes en aan het eind van de werkdag 1 

ml aan op de droge en schone huid.
 •  Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers 

en rond de nagels.  
 •  Kan ook op het gezicht worden gebruikt.                 

HUIDVERZORGING | SPECIALIST

KENMERKEN VOORDELEN

Onmiddellijke en intensieve hydratatie Het is klinisch bewezen dat de hydratatie van de huid na gebruik onmiddellijk met 40% verbetert en 
dat het product een zeer droge, door werk belaste huid helpt herstellen.

Langdurig hydraterend effect Zorgt 4 uur na een enkele dosis voor een significant hydraterend effect. 

Met hoog percentage druivenpitolie Bevat 10% druivenpitolie; een rijke bron van essentiële vetzuren en vitamine E om de huid te voeden 
en de natuurlijke barrièrefunctie te verbeteren.

Bevat een complex van ceramiden, 
cholesterol en sfingosinen 

Zeer actieve ingrediënten die de lipidesynthese van de huid ondersteunen, de huidvernieuwing 
stimuleren en de elasticiteit en hydratatie van de huid verbeteren.

Bevat ureum en sorbitol Ureum en sorbitol verbeteren het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste huidlagen en 
ondersteunen de eigen vochthuishouding van de huid.

Bevat bijenwas (cera alba) Helpt de huid kalmeren en beschermen.

Bevat allantoïne Ondersteunt het hydraterende effect en verzorgt de huid.

Onderscheiden met het ECARF-
kwaliteitskeurmerk

Ideaal voor mensen die lijden aan allergieën en geschikt voor een gevoelige en een naar eczeem 
neigende huid.

Zonder siliconen Kan in vrijwel ieder productieproces worden gebruikt. Geen nadelig effect bij het verven of coaten 
van oppervlakken.

Compatibel met handschoenen  Volgens onafhankelijke testen compatibel met latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen.
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SC Johnson Professional GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux

Telefoon:

02 461 05 75 (België)

013 456 19 15 (Nederland)

+49 2151 7380 1580

Fax: +49 2151 7380 1502

info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert 

echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien 

van bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt 

er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of 

geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op basis van technologische 

vooruitgang of andere ontwikkelingen.

Stokolan‰ Intense  
Intensieve huidverzorgende crème

PRODUCTVEILIGHEID  
Huidverdraagzaamheidstest 
Klinische dermatologische testen om de huidverdraagzaamheid van het 
product te beoordelen zijn uitgevoerd met behulp van vrijwillige 
proefpersonen volgens occlusieve en herhaalde aanbrengingsmodellen. 
Deze testen, evenals het gebruik in de praktijk, hebben aangetoond dat 
het product zeer goed verdragen wordt door de huid. 
Huidverdraagzaamheidsrapporten van deskundigen zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en 
productstabiliteit.  Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met 
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.

COMPATIBILITEITSTESTEN 
Compatibiliteit met handschoenen
Uit onafhankelijke testen waarbij gebruik gemaakt wordt van de BS EN 
455-2:2009 testmethodologie blijkt dat het gebruik van Stokolan® 
Intense in combinatie met kwalitatieve latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen 
geen nadelige invloed heeft op de trekeigenschappen van de 
handschoenen.

WERKZAAMHEIDSTESTEN 
Het is bewezen dat Stokolan® Intense de hydratatie van de huid 
vergeleken met onbehandelde huid na een enkele dosis met 40% 
verbetert en dat het een langdurig hydratatie-effect heeft tot wel vier 
uur na gebruik zonder dat het opnieuw wordt aangebracht. Uit testen 
blijkt dat het vochtgehalte van de huid twee uur na gebruik met 21% is 
toegenomen en 9% na vier uur. 

Het tweemaal daags aanbrengen van Stokolan® Intense kan bijdragen 
aan een voortdurende verbetering van de hydratatie van de hoornlaag.

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), VITIS VINIFERA GRAPE SEED OIL, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, DICAPRYLY ETHER, POLYGLYCERYL-4 
DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, 
ISOPROPYL PALMITATE, UREA, SORBITOL, ZINC SULFATE, GINKGO 
BILOBA LEAF EXTRACT, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, CERA ALBA, 
GLYCERIN, CHOLESTEROL, CERAMIDE NP, CERAMIDE NS, 
CERAMIDE EOS, CERAMIDE EOP, CERAMIDE AP, CAPROOYL 
PHYTOSPHINGOSINE, CAPROOYL SPHINGOSINE, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, CERA MICROCRISTALLINA/PARAFFIN, CETYL 
ALCOHOL, BEHENIC ACID, CETEARETH-25, PHENOXYETHANOL, 
BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, ALCOHOL, 
PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC ACID, 
CITRIC ACID, LACTIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE).

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE FORMAAT AANTAL/

KARTON

SIN100ML 4000006661 Tube 100 ml 12

SIN1L 4000005521 Patroon 1 liter 6

RES1LDSMD 4000005766 Dispenser 1 liter 1

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en 
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) 
betreffende cosmetische producten.  

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en 
verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat kan 
worden gedownload van www.debgroup.com/nl/sds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur, 
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.  
Houdbaarheid na opening:  zie de informatie op de productverpakking.

CERTIFICERINGEN
ECARF-kwaliteitskeurmerk 
Het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kent 
het ECARF-kwaliteitskeurmerk toe aan allergievriendelijke producten. 
Cosmetische producten kunnen dit keurmerk krijgen wanneer ze aan 
de volgende criteria voldoen:

1.  Kwantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met 
betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend 
met de specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid  

2.  Onder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met 
atopische dermatitis  

3. Goedgekeurd systeem van kwaliteitscontrolemanagement

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die 
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.  

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige 
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van 
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.  

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar 
onze klanten worden verstuurd. .   


