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Creme para o cuidado das mãos.
Qualidade testada em beneficio das peles fortemente
danificadas pelo estresse ocupacional.

Selo de Qualidade ECARF 

A Fundação do Centro Europeu para Pesquisa 
da Alergia (ECARF) concede o selo de qualidade 
ECARF a produtos que não provocam alergias. 
Produtos cosméticos podem receber esse selo 
quando atendem aos seguintes critérios:

1. Avaliação quantitativa dos riscos dos 
ingredientes dos produtos em relação ao 
seu potencial de sensibilização, levando 
em conta as suas condições 
específicas de uso e a 
quantidade. 2. Testes clínicos 
com supervisão médica com 
voluntários apresentando 
dermatite atópica. 3. Sistema 
aprovado de gestão do controle 
de qualidade. 

Características e Benefícios

Características Benefícios

Propriedades equilibradas de proteção 
e absorção, aliadas a um alto nível de 
aceitação por parte do consumidor

•	 Indicado	para	todos	os	tipos	de	pele

Melhora a regeneração natural da pele •	Contribui	para	a	restauração	da	resistência	natural	da	pele	submetida	
ao desgaste em função do trabalho

Contém 9,5% de glicerina e ureia 

•	 Importantes	fatores	de	hidratação	natural	da	pele	(NMF)	com	
capacidade muito boa de retenção da água e excepcionais propriedades 
de hidratação 

•	Penetram	profundamente	no	estrato	córneo,	melhorando	a	elasticidade	
e aliviando a pele

Contém lanolina, nutriente de qualidade 
farmacêutica	da	pele	

•	Lipídio	natural	com	excelentes	propriedades	de	restauração	e	
suavização  

•	Restaura	os	óleos	naturais	e	hidrata,	prevenindo	ressecamentos	e	
asperezas

Compatibilidade cutânea 
dermatologicamente confirmada

•	Excelente	compatibilidade	cutânea
•	Minimiza	o	risco	de	incompatibilidades	cutâneas

Possui o selo de qualidade ECARF   •	Ideal	para	pessoas	com	alergia
•	Adequado	para	peles	sensíveis	e	com	tendência	a	eczemas				

Não	contém	silicone:		não	interfere	com	
pinturas automotivas (aprovado na 
indústria automobilística) e sem efeito 
negativo sobre o processo de 
vulcanização	(Teste	DIK)	   

•	Pode	ser	utilizado	nos	mais	diversos	processos	produtivos	 
(DIK:	Instituto	alemão	de	tecnologia	da	borracha)

Informativo	de	Produto

  
Regeneração da pele

Stokolan® classic

Descrição

Stokolan® classic é um creme hidratante sem silicone, 
de fácil aplicação e rápida absorção, não deixando 
qualquer película residual oleosa desagradável sobre a 
pele. Stokolan® classic contribui para a redução das 
irritações cutâneas, deixando uma suave sensação de 
alívio. A ação umectante e emoliente do produto favorece 
a regeneração natural da pele e, usado regularmente, 
mantém a pele macia e flexível, evitando que se torne 
áspera ou ressecada o que configura a causa de muitas 
doenças ocupacionais conservando a função protetora 
natural da pele.
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Área de Aplicação

Indicado	para	o	cuidado	da	pele	submetida	a	forte	estresse	
ocupacional. Recomendado para todos os tipos de pele.

Instruções de Uso

Lavar	e	secar	a	pele	cuidadosamente	antes	de	cada	
aplicação do produto. Aplicar Stokolan® classic sobre toda a 
extensão da pele exposta ao risco, incluindo as áreas entre 
os dedos e sobre as unhas. Use sempre Stokolan® classic 
após o trabalho e também antes de intervalos mais longos.

Descrição do Produto

Creme de coloração branca, sem silicone, do tipo emulsão 
óleo em água (O/A). 

Composição Qualitativa

AQUA	(WATER),	PARAFFINUM	LIQUIDUM,	GLYCERIN,	
GLYCERYL	STEARATE	SE,	LANOLIN,	STEARIC	ACID,	
CETEARYL	ALCOHOL,	UREA,	POTASSIUM	STEARATE,	
METHYLPARABEN,	DEHYDROACETIC	ACID,	SORBIC	ACID,	 
PROPYLPARABEN,	PARFUM	(FRAGRANCE).
A	declaração	de	ingredientes	é	usada	de	acordo	com	a	Nomenclatura	Internacional	
para	Ingredientes	Cosméticos	(INCI).	

Teste de Eficácia 

Para realizar o teste de regeneração cutânea, a pele de 15 
pessoas foi danificada pela aplicação oclusiva de uma solução 
de 0,5% de laurilsulfato de sódio, durante 12 horas.  O dano 
cutâneo resultante foi classificado mediante a utilização de 
dois parâmetros: visual (VS, resultado da irritação segundo 
Frosh	e	Kligman)	e	por	meio	da	perda	de	água	transepidermal	
(TEWL	como	indicador	da	qualidade	da	barreira	da	pele).	Após	
registrar esses parâmetros de danos (dia 1), aplicou-se Stoko-
lan® classic pela primeira vez; após 5-6 horas, a aplicação foi 
renovada.  Esse procedimento foi repetido nos dias 2 e 3, i.e. 
Stokolan®	classic	foi	aplicado	duas	vezes	ao	dia.	No	dia	4,	os	
parâmetros da pele foram registrados pela manhã e a rege-
neração da pele foi avaliada. 

Resultado: O uso de Stokolan® classic contribui para a rege-
neração da pele, tendo-se constatado que tanto o dano visual 
aparente	como	o	dano	da	barreira	caracterizado	pelo	TEWL	
puderam ser fortemente reduzidos pela aplicação do produto. 

Efeito Hidratante

Com o objetivo de investigar as propriedades hidratantes do 
Stokolan® classic, o produto foi aplicado duas vezes ao dia, a 
um intervalo de aproximadamente 5 horas, na pele de 9 
pessoas participantes do teste (0,1 g/cm2 por 2 minutos, se-
guido da remoção de quaisquer resíduos por meio de um 
lenço de papel suave) . Esta aplicação foi repetida por um 
total	de	4	dias.	Os	valores	iniciais	de	hidratação	da	pele	fo-
ram determinados pela manhã, por meio do Corneometer®, 
antes da primeira aplicação, e quaisquer alterações na hi-
dratação da pele não antes da manhã do dia seguinte.

Resultado: A aplicação de Stokolan® classic duas vezes ao 
dia resulta no aumento constante da hidratação do estrato 
córneo. A hidratação da pele apresenta clara melhora com 
a aplicação de Stokolan® classic, enquanto a pele não 
tratada continua apresentando aproximadamente o mesmo 
nível de hidratação de quando o experimento foi iniciado. 

Testes de Compatibilidade Cutânea 

Stokolan® classic possui excelentes propriedades de compa-
tibilidade cutânea, fato comprovado em testes experimentais 
com pessoas, bem como na utilização prática do dia-a-dia. Um 
parecer técnico sobre a compatibilidade cutânea do produto, 
elaborado por especialistas do Departamento de Dermatolo-
gia	da	Clínica	Krefeld,	Alemanha,	está	disponível	mediante	
solicitação	ao	representante	Deb	STOKO® local.

Dados de Segurança

Stokolan®	classic	possui	uma	Ficha	de	Informação	de	Segu-
rança	de	Produto	Químico	(FISPQ),	que	contém	informações	
adicionais sobre o produto, conforme os preceitos da Comu-
nidade Europeia. Pode ser obtida mediante download no site 
www.stoko.debgroup.com/br.

Garantia de Qualidade

Todos	os	produtos	da	linha	Deb	STOKO® atendem aos pa-
drões de pureza bacteriana aos produtos não estéreis (con-
forme definido pela Farmacopeia Europeia)

≤100 unidades formadoras de colônia/g do produto.

Os respectivos testes de verificação são parte integrante 
dos procedimentos de garantia da qualidade dos produtos 
Deb	STOKO® Skin Care.

Prazo de Validade

Armazenado em recipientes fechados, a temperatura 
ambiente, Stokolan® classic mantém suas propriedades 
inalteradas por 30 meses, no mínimo. Validade após 
abertura: ver indicação na embalagem. 

Primeiros Socorros

Em caso de contato acidental do produto com os olhos, lavá-
Ios	com	água.	A	persistir	alguma	sensação	de	ardor,	
consultar um médico. 

Bases Legais

Stokolan® classic é um produto cosmético registrado e 
aprovado	pela		ANVISA.	

Tipos de Embalagem

100 ml – bisnaga | 1000 ml - frasco flexível (refil)*
* para uso com os dosadores do sistema Deb Stoko Vario®. Por 
motivo de proteção de marca registrada, somente frascos flexíveis 
do	Programa	Deb	STOKO® deverão ser utilizados nesses dosadores.

Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais 
baseiam-se	no	nosso	conhecimento	e	experiência	atuais.	Isto,	no	entanto,	
não implica responsabilidade civil ou legal de nossa parte, inclusive no que 
tange	à	existência	de	direitos	de	propriedades	intelectuais	de	terceiros,	
especialmente direitos de patente. Em especial, não há intenção nem 
implicação de quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive das 
propriedades do produto no sentido legal. Reservamo-nos o direito de fazer 
quaisquer alterações de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos 
posteriores. O cliente não está desobrigado a conduzir uma inspeção 
criteriosa e detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto 
aqui descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a responsabilidade 
exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas por outras empresas 
não representa uma recomendação nem implica que produtos similares 
não possam ser utilizados.
®	marca	registrada	da	Deb	Group	Ldt.	ou	uma	de	suas	subsidiárias


