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KAITSMISEKS

Tooteinfo  

Stokoderm® Aqua PURE  

Aitab kaitsta nahka töökoha veepõhiste ainetega või niisketes 
ja märgades keskkondades töötamisel. Parandava mõjuga. 
Stabiliseerib, taastab ja tugevdab naha kaitsevõimet .  

 
SILIKOON  

KIRJELDUS 
Stokoderm® Aqua PURE on innovatiivse koostise 
kontseptsiooniga naha kaitsekreem: tänu mitmefaasilise 
emulsiooni süsteemile (vesi-õlis-vees emulsioon) on sellel 
kreemil nii kaitsvad kui ka taastavad omadused. Lisaks 
tavapärase emulsiooni kaitsva toime pakkumisele aitab 

Stokoderm® Aqua PURE ka stabiliseerida ja taastada naha 
loomulikku kaitsevõimet, kui see on kahjustunud töö ajal 
agressiivsete või ärritavate ainetega kokkupuutel.  
See kaitsev toime põhineb mittepolaarsete õlide tõkestavate 
omaduste kombineerimisel nahka tugevdava nõiapuu 
(Hamamelis) parkainega, mis on saavutatud uues galeenilises 
süsteemis. Tänu selle pehmendavatele, toitvatele ja  
niisutavatele koostisosadele ning kummeli toimeainele 

 

bisaboloolile on tootel Stokoderm® aqua sensitive silmapaistvad 
taastavad omadused 

KASUTUSVALDKOND 
Stokoderm® Aqua PURE tugevdab naha loomulikku 
kaitsevõimet ja kaitseb efektiivselt nahka, kui see puutub 
töökohal sageli kokku vee või veepõhiste ainetega (veepõhised 
jahutusmäärdeained, värvide veepõhised lahused, happed, 
aluselised lahused, soolad, puhastusained ja 
desin�tseerimisvahendid, tsement, lubi ja väetised) ning umbse 
kaitseriietuse kandmise ajal.  
NB: nahahooldustoodete kasutamine ei vabasta ettenähtud 
kaitsemeetmete võtmise kohustusest.  
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Omadused 

 
Eelised 

Innovatiivne koostis (optimeeritud lipiidi kompositsioon 
mitmekordse emulsiooni struktuuris vesi-õlis-vees) 
kudesid kokkutõmbava nõiapuu (Hamamelis) 
parkainega. 

• Suurepärane kaitsev ja hooldav toime ning samal ajal tugevdab 
naha kaitsevõimet 

Sisaldab kummeli koostisosa bisabolooli • Toetab naha taastamist 

Antioksüdandi koostisosaga • Naha kaitsmiseks 

Lõhna- ja värvainete vaba, HACCP-ga hinnatud • Ei kahjusta toidu terviklikkust ja kvaliteeti 
• Sobib eriti hästi kasutamiseks toidusektoris 

Ilma säilitusaineteta (uue kujundusega koostis) • Sobib ideaalselt inimestele, kes ei talu säilitusaineid 

Kiiresti imenduv, kerge peale kanda • Kõrge kosmeetiline vastuvõetavus 
• Sobib kasutamiseks kätel ja näol ning on ideaalne ka kogu kehal 

kasutamiseks 

Neutraalse naha pH-ga • Kattub inimese naha pH väärtusega (loomulik happeline kaitsekiht) 

Dermatoloogiliselt kinnitatud nahal kasutamise sobivus • Sobib väga hästi nahal kasutamiseks 
• Viib nahaärrituse ohu minimaalsele tasemele 

Sobib kokku enamike tavaliste kindamaterjalide tüüpidega • Võib kasutada ka personaalse kaitsevarustuse (sh kinnaste) all 

Ei kahjusta alkoholipõhiste desin�tseerimisvahendi te (prEN 
12054) mõju 

• Võib kasutada ka hügieeni osas tundlikes piirkondades 

Silikoonivaba 
Ei avalda kahjulikke mõjusid pindade katmisel 

• Võib kasutada kõikides tootmisprotsessides 
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