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Stokolan® Light Gel

SILICONE
Vitaliserende og fuktighetsgivende pleie for normal hud. 
Absorberes veldig raskt.

BESKRIVELSE  
Stokolan® Light Gel er en fettfri pleiende gel med 
fuktighetsgivende glyserin og urea. Stokolan® Light Gel 
inneholder kreatin som finnes i huden og er kjent som 
hudens egen enegi forsterker for å vedlikeholde den 
naturlige cellefunksjonen.
Stokolan® Light Gel er ekstremt enkel å påføre, blir veldig 
raskt absorbert og etterlater ikke et irriterende, oljete lag 
på huden din. Stokolan® Light Gel produserer en 
behagelig myk følelse når den blir påført og den støtter 
hudens naturlige fornyelse dersom den brukes 
regelmessig. Huden din holder seg glatt og myk.

ECARF-KVALITETSSTEMPEL
ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) 
utdeler ECARF-kvalitetsstempelet til allergivennlige 
produkter. Kosmetikkprodukter kan bli tildelt dette 
stempelet dersom følgende kriterier oppfylles:
1. Kvantitativ risikovurdering av produktingrediensene i 

forhold til deres potensial for sensibilisering, med 
tanke på deres tiltenkte bruksforhold og mengde

2. Medisinsk overvåkede kliniske forsøk med frivillige 
med allergisk eksem

3. Godkjent system for styring av kvalitetskontroll

Produktinformasjon

GJENOPPRETTE

Fakta Fordeler

Inneholder urea og glyserin •  intensivt fuktighetsgivende uten oljer
•  del av hudens naturlige fuktighetsgivende faktorer (NMF)
•  etterlater en behagelig følelse på huden etter bruk

Inneholder kreatin, hudens egen energi-
forsterker

•  styrker hudens naturlige funksjoner
•  øker hudens egen produksjon av barrierelipider
•  støtter cellefornyelse og utvikling av bindevev

Blir raskt absorbert og er ikke fett •  etterlater ingen ubehagelige eller irriterende, oljete lag på huden
•  unngå fettflekker på overflater

Forfriskende gel formel med ingredienser av 
høy kvalitet

•  overlegen pleieeffekt uten å være oljete
•  med kjølende effekt.
•  kan brukes over hele kroppen

Lett syrlig pH •  bevarer hudens naturlige syrebeskyttelse som beskytter huden mot blant annet 
bakterieinfeksjoner

Dermatologisk bevist skånsom mot huden •  svært hudvennlig
•  minimerer risiko for hudirritasjon

Kompatibel med produkter for alkoholbasert 
hånddesinfisering

•  uten å påvirke desinfiseringen negativt (ifølge prEN 12054)

Uten silikon •  ingen ugunstige effekter ved maling av overflater
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The world‘s leading away from home skin care company

INGREDIENSER

AQUA, GLYCERIN, CAPRIC/CAPRYLIC TRIGLYCERIDE, UREA, 
CREATINE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED 
POLYDECENE, TRIDECETH-6, PHENOXYETHANOL, 
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PARFUM .
Ingrediensbeskrivelsen samsvarer med INCI (International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients).

BRUKSOMRÅDE  
Ideelt for normal hud. 

BRUKSANVISNING
Stokolan® Light Gel påføres ren og tørr hud. Gni deretter 
Stokolan® Light Gel forsiktig på områdene av huden som 
er utsatt for risiko, inkludert mellom fingrene og på 
fingerneglene. Stokolan® Light Gel bør alltid brukes før 
lange pauser og etter arbeidet er fullført, og er også egnet 
for bruk i ansiktet.

PRODUKTBESKRIVELSE 
Hvit, parfymert, silikonfri krem gel; emulsjon av typen olje-
i-vann (O/W).

LOVGIVNING
Stokolan Light Gel oppfyller kravene i Europa-
parlamentets og Rådets regulering (EF) No. 1223/2009 om 
kosmetiske produkter.

SIKKERHETSDATABLAD
Tilgjengelige på www.debgroup.com/no/msds

KVALITETSSIKRING
Dette produkte overholder standardene for bakteriell 
renhet som gjelder for legemidler for ekstern bruk  (se. 
Den europeiske farmakopé).

< 102 reproduserbare bakterier / g produkt.

Kontrolltester gjennomføres regelmessig i våre 
kvalitetssikringsprosedyrer.

HOLDBARHET
Stokolan® Light Gel kan lagres i en uåpnet beholder ved 
romtemperatur i mer enn 30 måneder. Holdbarhet etter 
åpning: se indikasjon på pakken.

HUDVENNLIGHETSTESTER

Stokolan® Light Gel har blitt testet nøye for bruk på 
hud under laboratorieforhold og medisinsk veiledning 
på frivillige med skadet hudbarriere. I disse testene, 
så vel som i praktisk bruk, har Stokolan® Light Gel 
vist å ha veldig gode egenskaper for bruk på hud. En 
medisinsk sertifisert ekspertrapport om bruk på hud 
klargjort av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew (Pensjonert 
direktør for Department of Dermatology Krefeld 
Hospital) er tilgjengelig ved forespørsel.

TESTER FOR Å VURDERE PLEIEEFFEKT

Ved regelmessig bruk, har Stokolan® Light Gel en 
veldig god fuktighetsgivende effekt (test utført av 
Research and Development Department, Deb STOKO 
Europe GmbH, Krefeld i Tyskland).

Resultat av påføring etter 4 dager
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Stokolan® Light Gel
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Care konkurrent A
konkurrent B

Fuktighetsgivende egenskaper

FØRSTEHJELP
Dersom produktet kommer i kontakt med øyet, bør du 
skylle øyet med vann. Ved vedvarende symptomer, kontakt 
lege.

TILLEGGSINFORMASJON
Ekspertrapporter og sertifikater er tilgjengelige ved 
forespørsel.
TILGJENGELIGE STØRRELSER

Varenummer Størrelse Antall pr. kartong

SGE100ML 100 ml tube 12

SGE1L 1 L patron 6

RES1LDSSC 1 L dispenser 15

Deb Swarfega Norge AS
Postboks 530, 1327 Lysaker.

Besøks adresse:
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

Telefon +47 66 80 34 40
Telefax +47 66 80 31 10
debno@deb.no / www.debgroup.com Deb-Stoko® er et registrert varemerke av Deb Group Ltd.


