SKYDDA

Produktinformation

Stokoderm® Sun Protect 30

Fri från parabener och parfym, vattenfast solkräm
med solskyddsfaktor 30 mot solens skadliga UV-A
(åldrande) och UV-B (brännade) strålar.
Högeffektivt UV-A-skydd – 5 stjärnor i test.
ANVÄNDNING:
Skall användas på de kroppsdelar som utsätts för sol vid
utomhusarbete. Lämplig för alla hudtyper.

SILICONE

UVC

INSTRUKTIONER:
Appliceras på ren och torr hud 15-20 minuter innan
vistelse i solen och sedan varje 2-3 timmer som ett
minimum eller oftare vid kraftig transpiration.

Fakta

Fördelar

UV-B 30 skydd

• Solskyddsfaktor 30 - ger huden 30 gånger mer skydd än det normala skyddet
mot solens skadliga UV-B strålar.

UV-A 5-stjärnigt “Ultra” skydd

• Via den brittiska ”star rating” testmetoden, utvecklad av Boots®, har Deb®
Sun PROTECT  fått maximala 5 stjärnor som säger att den ger ett
högeffektivt UV-A skydd och absorberar 90-100% av UV-A bestrålningen
jämfört med UV-B.

UV-C 35 skydd

Ger 35 gånger hudens normala skydd mot UV-C strålar finns i vissa
industriella processer, såsom svetsning.

Skön att använda

• Innehåller vitamin E för att lugna och vårda huden.

Lätt att applicera

• Känns inte fet eller kladdig vid användning, vilket gör det möjligt att fortsätta
arbeta utan problem.

Mångsidig

• Kan användas under kläder för att minimera risken för att solens strålar skall
tränga igenom och bränna huden.

Mjukar upp och lugnar huden

• Innehåller en kombination av mjukgörande ingredienser som jojobaolja,
kakaosmör, kokosolja (Caprylic/capric Triglyceride) och glycerin som tillför huden
fukt och gör den mjuk
och smidig.

Återfuktar

• Den höga nivån av fuktighetsbevarande ingredienser som jojobaolja och
panthenol vårdar huden.

Vattenfast

• Vattenfast för att stå emot kraftig svettning eller vattenstänk. Idealisk för
utomhusarbete.

Ljusstabil

• Solkrämen bryts inte ned när den utsätts för solljus

Neutralt pH-värde

• Mild mot huden och minskar risken för hudirritation.

Oparfymerad

• Kan användas av både män och kvinnor. Drar inte till sig insekter vid
utomhusarbete.
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INGREDIENSER:
AQUA, OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
STEARIC ACID, BENZOPHENONE-3, METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOPENTASILOXANE,
GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONOL,
THEOBROMA CACAO, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL
ACETATE, PHENOXYETHANOL, BENZOTRIAZOLYL DODECYL
P-CRESOL, SIMMONDSIA CHINENSIS, XANTHAN GUM,
PANTHENOL
Innehåller: BENZOPHENONE-3

HANTERING:
Undvik kontakt med ögonen. Kommer produkten i kontakt
med ögonen så skölj genast med vatten (i minst 10
minuter) och kontakta läkare.
HÅLLBARHET:
Denna produkt har en hållbarhet på mer än 30 månader
från tillverkningsdatum.
LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD:
Säkerhetsdatablad finns på www.debgroup.com/se/msds

PRODUKTTESTER

48 timmars plåstertest
Resultaten är utvärderade av en dermatolog och slutsatsen är att produkten är “icke-irriterande”.
Toxikologisk bedömning
Formulan utvärderad av en toxikolog och förklarad
säker att använda.
Bedömning av UV-A-PV in vitro
Bedömt efter Colipa Guideline 2007
UV-B-effekt Test in vivo
Produktens SPF (solskyddsfaktor) samt
vattenresistensen är bestämda med
hjälp av the International Sun Protection Factor Test
Method (Feb 2003).
UV-C-effekt Test in vitro
Med hjälp av en modifierad COLIPA riktlinje, blev
trapezium regeln (integralkalkyl) använd för att
fastställa att produkten ger 35 gånger UVC skydd.
Okulär (ögon) irritationstest in vitro
Testresultatet visar ingen ögonirritation.
Boots® Star Rating in vitro
Testmetoden är utvecklad av brittiska Boots®
och med hjälp av en spectrophotometer uppmäts
absorptionsraten av UVA jämfört med UVB.
Deb® Sun PROTECT har fått 5 STARS – det högsta
betyget.
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr..

Storlek

Antal per kartong

SUN100ML

100ml tub

12

SUN1L

1L patron

6

SUN1LDSSC

1L Sun Protect dispenser

15
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