VERZORGING
Productinformatie

Stokolan® Classic

Verzorgingscrème voor handen en gezicht.
Aanbevolen voor de normale en sterk belaste huid.

BESCHRIJVING
Stokolan® Classic is een siliconenvrije huidverzorgingscrème, die gemakkelijk uitsmeert en goed in de huid
intrekt. Stokolan® Classic heeft in de praktijk zijn
betrouwbaarheid bewezen bij de voorkoming en
ondersteunende behandeling van beroepsdermatosen.
Stokolan® Classic bevordert de afname van huidirritaties
en werkt huidkalmerend. Door de gelijktijdige toevoer van
vocht en vetstoffen versterkt Stokolan® Classic de
natuurlijke regeneratie van de huid. Bij regelmatig gebruik
blijft de huid glad en soepel. Het ruw worden of uitdrogen
van de huid, oorzaak van vele beroepsdermatosen, wordt
verhindert en de natuurlijke beschermfunctie van de huid
blijft behouden.
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SILICONE

ECARF-KWALITEITSLABEL
De stichting ECARF (European Center for Allergy Research
Foundation) verleent het ECARF-kwaliteitslabel aan
producten die geschikt zijn voor mensen met een allergie.
Voor cosmetica wordt het enkel toegekend wanneer de
volgende criteria vervuld zijn:
1. Kwantitatieve risicoanalyse van de productsubstanties
voor wat het sensibiliserende potentieel betreft en met
inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en
-hoeveelheden
2. Controle onder dokterstoezicht van de producten bij
testpersonen met atopische dermatitis
3. Bewijs van een goed werkende kwaliteitsborging

Eigenschappen

Voordelen

Beproefde samenstelling met evenwichtige
verzorgende eigenschappen

• Geschikt voor alle huidtypes

Ondersteunt en bevordert de regeneratie van
de huid

• Helpt de door het werk belaste huid bij het herstellen van de natuurlijke
weerstand

Met 9,5 % NMF (glycerine en ureum)

• Belangrijke natuurlijke vochtinbrengende factoren (NMF: natural moisturising
factors) met zeer goede waterbindende en hydraterende eigenschappen
• Dringen diep in de hoornlaag in, verhogen de elasticiteit van de huid en werken
huidkalmerend

Bevat huidverzorgende lanoline van
farmaceutische kwaliteit

• Naturlijk lipide met uitstekende huidverzorgende en gladmakende eigenschappen
• Werkt terugvettend en hydraterend om een droge en ruwe huid te voorkomen en
zorgt voor minder ruwe en minder droge huid

Dermatologisch gecertificeerd

• Zeer goede huidverdraagzaamheid
• vermindert het risico op huidallergieën

Voorzien van het kwaliteitslabel ECARF

• Ideaal voor allergische personen
• voor gevoelige huid die excematisch is

Geen invloed op de desinfecterende werking
van alcoholische handontsmettingsproducten
(volgens prEN12054)

• Optimaal voor gebruik in hygiënegevoelige omgevingen

Zonder siliconen
compatibel met verf (verfbevochtigingstest)
geen invloed op de vulkanisering van rubber
(DIK-test)

• Kan bij vele productieprocessen ingezet worden
(DIK: Duits Instituut voor Rubber Technology)
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TOEPASSINGSGEBIED
Voor de verzorging van de sterk belaste huid kan ook op
het gezicht gebruikt worden. Geschikt voor alle huidtypes.
GEBRUIK
Stokolan® Classic zorgvuldig op de gereinigde en droge
huid, ook tussen de vingers en rond de nagels,
aanbrengen. Stokolan® Classic dient regelmatig bij het
begin van langere werkonderbrekingen en na het werk te
worden aangebracht.
PRODUCTBESCHRIJVING
Witte, siliconenvrije crème van het emulsietype
olie-in-water (O/W).

INGREDIËNTEN
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL,
UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN,
DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN,
PARFUM.

INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Glycerine is een bestanddeel van de huideigen natuurlijke
vochtvasthoudende factoren (NMF = natural moisturizing
factor); het dringt diep in de hoornlaag van de huid in en
verbetert bij regelmatig gebruik duidelijk de soepelheid
van de huid. Naast deze vochtvasthoudende functie heeft
glycerine ook nog een eigenschap die bijzondere aandacht
verdient: de verbetering van de barrièrefunctie. Deze
eigenschap is in tegenstelling tot de andere
vochtvasthoudende factoren niet alleen maar een
bijkomende werking, maar heeft ook een echte
regulerende invloed.

PRODUCTTESTEN

Efficiëntietest
Voor een test om het herstel van de huid te meten
werd de huid van 15 testpersonen op voorhand
beschadigd door het occlusief aanbrengen van
een 0,5 % NaLS-oplossing gedurende 12 uur. De
schade aan de huid werd via twee parameters
gemeten: visueel (VS, irritatiescore volgens
Frosch en Kligman) en met het transepidermale
vochtverlies (TEWL, als indicator voor de kwaliteit
van de huidbarrière). Na de meting via deze
parameters (1e dag) werd Stokolan® Classic een
eerste keer en diezelfde dag nog, na ca. 5 à 6 u,
opnieuw aangebracht. Op de 2e en 3e dag werd
de procedure herhaald, d.w.z. opnieuw 2 x/dag
Stokolan® Classic aanbrengen. Op de 4e dag
werden de huidparameters ‘s morgens gemeten
en werd het herstel van de huid beoordeeld.
Verbetering huidconditie - VS
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Herstel huidbarrière - TEWL
[mg/cm2]

Lanoline ook wel wolvet genoemd, is het vet van wol van
schapen (Adeps Lanae); de lanolinekwaliteit die Deb
Stoko® gebruikt is conform de criteria van de Europese
Farmacopee. Lanoline bevat veel natuurlijke lipiden, zoals
het voor de huid belangrijke cholesterol. Het ondersteunt
de huidbarrière, maakt de huid glad en zorgt voor minder
ruwe en minder droge huid. Bovendien verhoogt lanoline
ook de elasticiteit doordat de huid uitstekend bevochtigd
wordt. Hedendaagse studies tonen dat juist personen met
beschadigde of gesprongen huid gebaat zijn met producten
die lanoline bevatten.
Urea (ureum) is een belangrijk bestanddeel van de
natuurlijke vochtvasthoudende factoren van de huid (keyNMF) en het heeft uitstekende vochtbindende en
herstellende eigenschappen. Urea helpt de huid om een
optimaal vochtgehalte te bereiken en verhindert zo dat de
huid uitdroogt en kleine kloofjes krijgt.
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Resultaat: Stokolan® Classic bevordert het herstel
van de huid omdat door het gebruik ervan zowel
de optisch zichtbare barrièreschade als de schade
die gemeten werd door de TEWL-meting duidelijk
konden worden verminderd.
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Hydraterende werking
Om de vochtafgevende eigenschappen van Stokolan®
Classic te onderzoeken werd het verzorgend
product 2x/dag om de ± 5 uur aangebracht op de huid
van 9 testpersonen (0,1 g/cm² gedurende 2 min.).
Nadien werden eventuele resten met een zacht papieren doekje opgedept. Deze procedure werd gedurende
4 dagen telkens herhaald. De beginwaarden van de
huidvochtigheid werden ‘s morgens, voordat de crème
een eerste keer werd aangebracht, met behulp van
een corneometer vastgesteld. De veranderingen van
de huidvochtigheid werden ook telkens elke testdag ‘s
morgens gemeten.
Hydraterende werking

REGELGEVING
Dit product voldoet aan EG-verordening 1223/2009 voor
cosmetische producten.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Dit kan worden gedownload van www.debgroup.com
KWALITEITSGARANTIE
Alle Deb STOKO® producten zijn onderworpen aan een
microbiologisch kwaliteitsmanagementsysteem en hun
microbiologische kwaliteit is getest in overeenstemming
met de Europese Farmacopee.
HOUDBAARHEID
Stokolan® Classic kan in ongeopende verpakking meer dan
30 maanden na productiedatum bewaard worden.
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10
minuten) en indien nodig deskundig medisch advies
inwinnen.
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Resultaat: wanneer Stokolan® Classic 2x/dag wordt
aangebracht, leidt dit tot een constante toename van de
hydratering van het stratum corneum. De huidvochtigheid verbeterde door Stokolan® Classic duidelijk, terwijl
de onbehandelde huid ongeveer het vochtigheidsgehalte
bleef vertonen van de beginsituatie.

BIJKOMENDE INFORMATIE
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
Artikelcode

Inhoud

Aantal/karton

SCL30MLWW

30-ml-tube

30

SCL100ML

100-ml-tube

12

SCL1L

1-l-patroon

6

RES1LDSMD

Deb Stoko Restore 1-l-dispenser

1

Huidverdraagzaamheid
Humaanexperimentele testen evenals het gebruik in de
praktijk hebben aangetoond dat Stokolan® Classic zeer
goed verdragen wordt door de huid.
Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S.
W. Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en
milieugeneeskunde.
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Contact Benelux
Telefoon
02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan.
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp.
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel.
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar
dochterondernemingen

The world‘s leading away from home skin care company

20006685-0216-2. Aufl.

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland

