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Stokoderm® Foot Care

Eigenschappen Voordelen

Met natuurlijk hamamelisextract • De adstringerende werking zorgt voor een versteviging van de hoornhuid en 
beschermt op die manier tegen huidverweking

Met etherische oliën • Hun adstringerende eigenschappen ondersteunen de werking van het  
hamamelisextract

• Werken kiemdodend en antiseptisch

In handige verstuiver • Gemakkelijk te gebruiken en goed te verdelen
• Ook geschikt om onaangename geuren in het schoeisel te verdrijven*

Dermatologisch getest • Zeer goede huidverdraagzaamheid
• Vermindert het risico op huidirritatie

Met alcohol • Bevordert een snelle droging
• Ondersteunt het voorkomen van voetschimmel

Zonder siliconen • Geen negatieve invloed bij het lakken van oppervlakken

Voetspray, desodoriserend en verzorgend. Helpt voetschimmels 
voorkomen.

BESCHRIJVING  
Stokoderm® Foot Care is een speciale alcoholhoudende 
spray om de voeten te beschermen, bijv. bij het dragen van 
afsluitend schoeisel. Stokoderm® Foot Care bevat een 
natuurlijk, looistofhoudend extract van Hamamelis 
Virginiana dat door zijn adstringerende werking de 
hoornhuid verstevigt.
De etherische oliën, zoals eucalyptus-, rozemarijn- en
salie-olie voorkomen effectief onaangename geuren door 
de microbiële afbraak van transpiratie en hebben daardoor 
een aangename, verfrissende werking. Een
grondige en regelmatige reiniging van de voeten alsook 
het dagelijks gebruik van Stokoderm® foot care voorkomt 
de gevolgen van overmatige transpiratie en
huidverweking evenals de ontwikkeling van
voetschimmel. De huidporiën raken niet verstopt en de 
fysiologie van de huid wordt niet beïnvloedt.

TOEPASSINGSGEBIED
Bij het dragen van afsluitend schoeisel zoals
veiligheidsschoenen, rubberen laarzen enz.

GEBRUIK 
Vooraleer Stokoderm® Foot Care op de voeten te 
verstuiven, moeten deze grondig worden gewassen en 
afgedroogd.
1-2 verstuivingen Stokoderm® Foot Care volgens behoefte 
op de boven- en de onderzijde van de voeten aan-
brengen. Tenen daarbij gespreid houden zodat ook de
ruimten tussen de tenen behandeld worden.

PRODUCTBESCHRIJVING
Heldere, lichtgele, alcoholische oplossing die naar
etherische oliën ruikt.

* Op een onopvallende plaats materiaalverdraagzaamheid controleren

BESCHERMING

Productinformatie



The world‘s leading away from home skin care company

INGREDIËNTEN 

ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PEG-8, 
EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, SALVIA OFFICINALIS OIL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA 
WATER, AQUA, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
LIMONENE, FARNESOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, 
COUMARIN, GERANIOL, PARFUM.

HUIDVERDRAAGZAAMHEID

De huidverdraagzaamheid van Stokoderm® Foot 
Care werd zorgvuldig getest bij vrijwilligers, onder 
laboratoriumomstandigheden en onder aanwijzingen van 
een arts. Deze testen en ook het gebruik in de praktijk 
hebben aangetoond dat Stokoderm® Foot Care 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.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

SFC100ML 100-ml-sprayfles 25

REGELGEVING
Dit product voldoet aan verordening (EG) nr. 1223/2009 
voor cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
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
Stokoderm® Foot Care kan in ongeopende verpakking
minstens 30 maanden bewaard worden. Houdbaarheid na 
opening: zie productverpakking. 

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.

BIJKOMENDE INFORMATIE
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

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

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 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-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com 20
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