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Stokolan® Sensitive PURE

Regenererende verzorgingscrème voor zeer gevoelige   
en belaste huid

BESCHRIJVING  
Stokolan® Sensitive PURE voldoet als 
huidverzorgingscrème zonder parfum, zonder kleurstoffen 
en zonder conserveringsmiddelen aan de hoge 
zorgbehoeften van de gevoelige en allergiegevoelige huid. 
Stokolan® Sensitive PURE versterkt de natuurlijke 
huidbarrière, bevordert de regeneratie en verzacht de 
huid. Door de hoge concentratie aan vochtbindende, 
hydraterende en huidverzorgende ingrediënten, evenals 
door de huideigen energie-booster creatine wordt het 
afweersysteem van de huid ondersteund en versterkt.

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

VERZORGING

Eigenschappen Voordelen

Zonder parfum
Zonder conserveringsmiddelen
Zonder kleurstoffen

• Geschikt voor de gevoelige en allergiegevoelige huid

Dermatologisch gecertificeerd • Zeer goede huidverdraagzaamheid
• Minimaliseert het risico op huidirritaties

Voorzien van het kwaliteitslabel ECARF • Ideaal voor allergische personen
• Voor gevoelige huid die excematisch is

Met 9,5 % NMF (glycerine en ureum) • Belangrijke natuurlijke vochtinbrengende factoren (NMF: natural moisturizing factors) 
met zeer goede waterbindende en hydraterende eigenschappen

• Dringen diep in de hoornlaag in, verhogen de elasticiteit van de huid en werken huid-
kalmerend

Bevat creatine, huideigen  
energie-booster

• Verhoogt de energetische stofwisseling en de natuurlijke weerstand van de huid
• Ondersteunt de celvernieuwing en de ontwikkeling van bindweefsel
• Versterkt de natuurlijke productie van barrièrelipiden

Conform HACCP • Geen nadelige invloed op levensmiddelen; geschikt voor de voedingsindustrie

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

• Kan bij vele productieprocessen ingezet worden 
(DIK: Duits Instituut voor Rubber Technology)

Gemakkelijk uit te smeren • Geschikt voor gezicht, handen en het hele lichaam

Productinformatie
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The world‘s leading away from home skin care company

INGREDIËNTEN

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.

TOEPASSINGSGEBIED 
Geschikt voor alle huidtypes. Speciaal aanbevolen voor de 
kwetsbare, gevoelige huid. Ook geschikt voor het
gezicht.

GEBRUIK
Stokolan® Sensitive PURE op de schone, droge huid 
aanbrengen. Regelmatig bij het begin van langere 
werkonderbrekingen en na het werk aanbrengen.

PRODUCTBESCHRIJVING 
Witte, ongeparfumeerde softcrème van het emulsietype 
olie-in-water (O/W), zonder siliconen of kleurstoffen 
evenals zonder parfum of conserveringsmiddelen.

HUIDVERDRAAGZAAMHEID

De huidverdraagzaamheid van Stokolan® Sensitive 
PURE werd zorgvuldig getest bij personen 
met een beschadigde huidbarrière, onder 
laboratoriumomstandigheden en onder aanwijzingen 
van een arts. Deze testen en ook het gebruik in de 
praktijk hebben aangetoond dat Stokolan® Sensitive 
PURE zeer goed verdragen wordt door de huid. Er is 
een medisch certificaat van huidverdraagzaamheid 
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. 
med. S.W. Wassilew.

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® Sensitive PURE kan in ongeopende verpakking 
meer dan 30 maanden na productiedatum 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

00
66

90
-0

21
6-

2.
 A

uf
l.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

SSP30MLWW   30-ml-tube 30

SSP100ML 100-ml-tube 12

SSP1L 1-l-patroon 6

RES1LDSMD Deb Stoko Restore 1-l-dispenser 1


