Oillan protect
Ochronny krem do twarzy
SPF 50 UVA UVB
BARDZO WYSOKA OCHRONA
Dla niemowląt od 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych
40 ml e / 1.36 fl.oz.
Wskazania: całoroczna pielęgnacja i ochrona przeznaczona dla skóry wrażliwej, atopowej, skłonnej do
reakcji alergicznych, z zaburzeniami pigmentacji, po zabiegach medycyny estetycznej. Składniki
aktywne: kompleks fotostabilnych filtrów chemicznych UVA/UVB, alantoina, D-pantenol i witamina E.
Działanie: chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB oraz fotostarzeniem •
zapobiega powstawaniu oparzeń, podrażnień, fotodermatoz, alergii słonecznych i przebarwień •
łatwo się rozprowadza, szybko wchłania, nie pozostawiając tłustego, ani białego filmu na skórze.
Stosowanie: Nałożyć obficie na twarz, szyję i dekolt przed ekspozycją na słońce. Aplikację powtarzać
co 2 godziny oraz po spoceniu się, pływaniu bądź wytarciu się ręcznikiem. Ważne: Unikać słońca w
czasie największego nasłonecznienia oraz długotrwałego przebywania na słońcu. Chronić niemowlęta
i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Produkt nie zapewnia 100% ochrony
przeciwsłonecznej. Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyj je wodą.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry
Składniki/Ingredients: Aqua, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Dicaprylyl Carbonate,
Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dibutyl Adipate, Phenylbenzimidazole Sulfonic
Acid, Titanium Dioxide, Arginine, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Stearic Acid,
Cyclopentasiloxane, Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate, Glycerin, Hydrogenated Dimer
Dilinoleyl/Dimethylcarbonate Copolymer, Panthenol, Tocopherol, Allantoin, Potassium Cetyl
Phosphate, Silica, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

Oillan protect
Ochronna emulsja do twarzy i ciała
SPF 30 UVA UVB
WYSOKA OCHRONA
Dla niemowląt od 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych
150 ml e / 5.1 fl.oz.
Wskazania: całoroczna pielęgnacja i ochrona przeznaczona dla skóry wrażliwej, atopowej, skłonnej do
reakcji alergicznych, z zaburzeniami pigmentacji, po zabiegach medycyny estetycznej.
Składniki aktywne: kompleks fotostabilnych filtrów chemicznych UVA/UVB, bisabolol, D-pantenol i
witamina E.
Działanie: chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB oraz przed fotostarzeniem
• zapobiega powstawaniu oparzeń, podrażnień, fotodermatoz, alergii słonecznych i przebarwień •
chroni przed przesuszeniem • wodoodporna formuła chroni skórę podczas kąpieli • łatwo się
rozprowadza, szybko wchłania, nie pozostawiając białego filmu na skórze.
Stosowanie: Nałożyć obficie przed ekspozycją na słońce. Aplikację powtarzać co 2 godziny oraz po
spoceniu się, pływaniu bądź wytarciu się ręcznikiem.
Ważne: Unikać słońca w czasie największego nasłonecznienia oraz długotrwałego przebywania na
słońcu. Chronić niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Produkt nie zapewnia
100 % ochrony przeciwsłonecznej. Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie
dla zdrowia. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyj je
wodą.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry
Składniki/Ingredients: Aqua, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dibutyl Adipate,
Dicaprylyl Carbonate, Arginine, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Paraffinum Liquidum, Cetyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Disodium Phenyl Dibenzimidazole
Tetrasulfonate, Glyceryl Stearate Citrate, Hydrogenated Dimer Dilinoleyl/Dimethylcarbonate
Copolymer, Panthenol, Ethylhexyl Stearate, Bisabolol, Allantoin, Dimethicone, Butyrospermum Parkii
Butter, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Polyglyceryl-3 Caprate, Phenoxyethanol, Sodium
Polyacrylate, Xanthan Gum, Trideceth-6, Parfum.

Oillan protect
SPF 50 UVA UVB
BARDZO WYSOKA OCHORNA
Koloryzujący krem ochronny do twarzy
3w1 ochrona+pielęgnacja+podkład
Kolor uniwersalny – dopasowuje się do karnacji cery
Fototyp I, II, III, IV
40 ml e / 1.36 fl.oz.
Koloryzujący krem ochronny do twarzy SPF 50
Wskazania: całoroczna pielęgnacja i ochrona przed intensywnym nasłonecznieniem i szkodliwym
działaniem promieniowania UVA/UVB oraz wolnych rodników, przeznaczona dla cery wrażliwej,
naczyniowej, z zaburzeniami pigmentacji, po zabiegach medycyny estetycznej, skłonnej do reakcji
alergicznych.
Składniki aktywne: kompleks fotostablinych filtrów chemicznych UVA/UVB, tetrapeptyd, alantoina, Dpantenol i witamina E.
Działanie: chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB oraz fotostarzeniem •
wyrównuje koloryt i niweluje niedoskonałości skóry • nadaje cerze naturalny odcień odpowiadający
jej karnacji • intensywnie nawilża, wygładza i poprawia elastyczność skóry • zapewnia efekt matujący
• nie powoduje powstawania zaskórników.
Stosowanie: Nałożyć na twarz, szyję i dekolt przed ekspozycją na słońce. Aplikację powtarzać co 2
godziny oraz po spoceniu się, pływaniu bądź wytarciu się ręcznikiem.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dibutyl Adipate, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Ethylhexyl
Triazone, Titanium Dioxide, Arginine, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Stearic Acid,
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Tocopherol, Tripeptide-10 Citrulline, Porphyridium Cruentum Culture
Conditioned Media, Allantoin, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Silica, Dimethicone, Disodium Phenyl
Dibenzimidazole Tetrasulfonate, Potassium Cetyl Phosphate, Lecithin, Carbomer, Triethanolamine,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Ethylhexylglycerin, CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.

