Oillan med+
Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej
64 % parafina ciekła
Emolienty do skóry atopowej i alergicznej
DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz.
Wskazania: emulsja przeznaczona jest do kąpieli dermatologicznej podrażnionej, swędzącej,
chronicznie suchej skóry ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, łuszczyca, „rybia łuska”, egzemy). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia
wspomagająca leczenie dermatologiczne) jak i w okresie remisji. Przeznaczona dla niemowląt od 1.
miesiąca życia, dzieci i dorosłych.
Składniki aktywne: 64% parafina ciekła
Działanie: nie zawiera SLES/SLS, mydła dzięki czemu nie narusza naturalnej bariery ochronnej
naskórka • tworzy delikatny film na powierzchni skóry, ograniczając przeznaskórkową utratę wody
(TEWL) • natłuszcza, nawilża oraz wygładza naskórek.
Stosowanie: Dodać 1-3 nakrętki emulsji do ciepłej wody, pozostać w kąpieli 10-20 minut, następnie
osuszyć skórę. Można stosować też miejscowo bezpośrednio na zwilżoną skórę. Nie pozostawia
osadu na wannie.
Może być stosowany u dzieci od 1. miesiąca życia • Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowej
• Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry

Składniki/Ingredients:
Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, C-12-13 Pareth-3, PEG-40 Sorbitan
Peroleate, PEG-9 Laurate.

Oillan med+
Balsam intensywnie natłuszczający
30% kompleks natłuszczający
Emolienty do skóry atopowej i alergicznej
DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
400 ml e / 13.6 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz.

Wskazania: balsam przeznaczony jest do intensywnej regeneracji podrażnionej, swędzącej,
chronicznie suchej skóry ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, łuszczyca, „rybia łuska”, egzemy). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia
wspomagająca leczenie dermatologiczne) jak i w okresie remisji. Przeznaczona dla niemowląt od 3.
miesiąca życia, dzieci i dorosłych.
Składniki aktywne: kompleks natłuszczający (trójglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego,
parafina ciekła, olej z ogórecznika lekarskiego, masło shea), cucurbityna, alantoina, D-pantenol.
Działanie: odbudowuje strukturę lipidową naskórka, wzmacniając barierę ochronną • natłuszcza i
wygładza skórę • ogranicza transepidermalną utratę wody, chroniąc przez przesuszeniem •
intensywnie odżywia i nawilża • niweluje szorstkość skóry • przywraca miękkość i gładkość • łagodzi
podrażnienia oraz świąd • przywraca komfort.
Stosowanie: Rozprowadzić cienką warstwę na czystej i suchej skórze. Stosować 1-2 razy dziennie lub
częściej zależnie od potrzeb.
Może być stosowany u dzieci powyżej 3. miesiąca życia • nie zawiera barwników i kompozycji
zapachowej • testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry

Składniki/Ingredients:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Coco-Caprylate/Caprate, Ethylhexyl
Stearate, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Cetyl PEG/PPG- 10/1 Dimethicone, Panthenol, Cera
Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Petrolatum, Butyrospermum Parkii
Butter, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Borago Officinalis Seed Oil, Cucurbita Pepo Seed Extract,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol.

Oillan med+

Kremowy żel do mycia ciała
Formuła ochronna
Emolienty do skóry atopowej i alergicznej
DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
200 ml e / 6.8 fl. oz.

Kremowy żel do mycia ciała
Wskazania: żel przeznaczony jest do codziennej higieny podrażnionej, swędzącej, chronicznie suchej
skóry ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, łuszczyca,
„rybia łuska”, egzemy). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia wspomagająca
leczenie dermatologiczne) jak i w okresie remisji. Przeznaczony dla niemowląt od 1. miesiąca życia,
dzieci i dorosłych.
Składniki aktywne: gliceryna, L-arginina, olej jojoba, alantoina
Działanie: nie zawiera SLES/SLS i mydła, dzięki czemu delikatnie oczyszcza skórę, nie powodując
podrażnień • intensywnie nawilża, eliminując uczucie przesuszenia i napięcia skóry • wspomaga
regenerację naskórka • nadaje miękkość i gładkość • łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.
Stosowanie: nanieść na wilgotną skórę, spłukać letnią wodą, a następnie delikatnie (nie pocierając)
osuszyć skórę ręcznikiem.
Może być stosowany u dzieci powyżej 1. miesiąca życia • Nie zawiera barwników i kompozycji
zapachowej • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • pH
neutrale dla skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Acrylates
Copolymer, Acrylamide/Sodium Acrylate Copolymer, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Panthenol, Glycyrrhiza Glabra Extract, Borago Officinalis Seed Oil, Arginine, Neopentyl Glycol
Diheptanoate, Polyester-7, Allantoin, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Decylene Glycol, 1,2 –
Hexanediol, Trideceth-6

Oillan med+
Krem regulujący proces rogowacenia
30% mocznik
Emolienty do skóry atopowej i alergicznej
DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
50 ml e / 1.7 fl. oz.

Krem regulujący proces rogowacenia
Wskazania: krem przeznaczony jest do eliminowania objawów nadmiernego rogowacenia skóry
(kolana, stopy, łokcie, dłonie), rogowacenia przymieszkowego (ramiona, uda), wrastających włosach
po depilacji, wspomagająco w pielęgnacji chronicznie suchej skóry ze zdiagnozowanymi dermatozami
(AZS, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, łuszczyca, „rybia łuska”, egzemy). Do stosowania w
zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia wspomagająca leczenie dermatologiczne) jak i w okresie
remisji. Przeznaczona dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych.
Składniki aktywne: mocznik 30%, kwas mlekowy, witamina E
Działanie: normalizuje proces złuszczania naskórka • intensywnie zmiękcza i nawilża • zapobiega
powstawaniu zrogowaceń • zmniejsza pęknięcia naskórka • regeneruje podrażnioną skórę • niweluje
świąd • posiada właściwości przeciwbakteryjne.
Stosowanie: Rano i wieczorem wmasować w miejsca narażone na rogowacenie. Nie stosować na
zmiany zapalne, uszkodzoną skórę, na świeże i otwarte rany.
Preparat może być stosowany u po 3. roku życia • nie zawiera sterydów, parabenów, barwników i
kompozycji zapachowej • testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami
skóry • pH neutralne dla skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Urea, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Petrolatum, Cetearyl
Ethylhexanoate, Cera Microcristallina, Isodecyl Neopentanoate, PEG- 30 Dipolyhydroxystearate,
Dicaprylyl Ether, Sodium Lactate, Magnesium Sulfate, Tocopheryl Acetate, Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate, Polyglyceryl- 4 Isostearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Triethyl
Citrate, Lactic, Acid.

Oillan med+
Mydło natłuszczające
Formuła ochronna
Do skóry podrażnionej, suchej i skłonnej do alergii

Mydło polecane jest do mycia twarzy i ciała. Skutecznie oczyszcza podrażnioną, suchą oraz łuszczącą
się skórę niemowląt, dzieci i dorosłych, przywracając jej miękkość i gładkość. Formuła ochronna
doskonale natłuszcza oraz nawilża skórę i niweluje uczucie suchości.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów, po umyciu należy zastosować odpowiedni
preparat do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii Oillan.
Może być stosowany u dzieci od 1. dnia życia • Przebadany dermatologicznie i alergologicznie z
udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.

Składniki/Ingredients: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Parfum, Glycerin, Palm Acid,
Paraffinum Liquidum, Sodium Chloride, Chamomilla Recutita Flower Extract, Palm Kernel Acid,
Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, CI 77891

Oillan med+
Dermatologiczny balsam nawilżająco-natłuszczający
10% UREA (mocznik)
Emolienty do skóry bardzo suchej, łuszczącej się, z objawami atopii
DOSTEPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
150 ml e / 5.1 fl. oz.
Dermatologiczny balsam nawilżająco-natłuszczający
Wskazania: balsam przeznaczony jest do intensywnego nawilżenia i natłuszczenia skóry: bardzo
suchej, podrażnionej, swędzącej, nadmiernie zrogowaciałej, ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS,
łuszczyca, „rybia łuska”). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych, jak i w okresie remisji.
Przeznaczony dla dzieci od 1. miesiąca życia oraz dla dorosłych. Składniki aktywne: mocznik 10%,
kwas mlekowy, L-arginina, witamina E, D-pantenol. Działanie: długotrwale nawilża i natłuszcza skórę
• niweluje podrażnienia i zaczerwienienia skóry • zmniejsza uczucie swędzenia • regeneruje,
zmiękcza i wygładza naskórek • uzupełnia niedobory naturalnych składników naskórka • łagodzi
objawy nadmiernego rogowacenia. Stosowanie: rozprowadzić cienką warstwę na czystej i suchej
skórze. Stosować 1-2 razy dziennie lub częściej zależenie od potrzeb. Uwaga: nie stosować w
przypadku wrażliwości na którykolwiek ze składników.

Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • nie zawiera
palkoholu, barwników i kompozycji zapachowej • pH neutralne dla skóry.

Składniki/Ingredients/Состав: Aqua, Urea, Caprylic/Capric Triglyceride, Petrolatum, CocoCaprylate/Caprate, Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Sodium Lactate,
Arginine, Lactic Acid, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor
Oil, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Allantoin, Sodium Chloride, Hydroxyacetophenone,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Oillan med+
Dermatologiczny żel nawilżający do mycia ciała i skóry głowy

5% UREA (mocznik)
Emolienty do skóry bardzo suchej, łuszczącej się, z objawami atopii
DOSTEPNE WYŁĄCZNIE W APTEKACH
200 ml e / 6.8 fl. oz.
Dermatologiczny żel nawilżający do mycia ciała i skóry głowy
Wskazania: żel przeznaczony jest do codziennego oczyszczania skóry: bardzo suchej, podrażnionej,
swędzącej, nadmiernie zrogowaciałej, ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, łuszczyca, „rybia
łuska”). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych, jak i w okresie remisji. Przeznaczony dla dzieci
od 1. miesiąca życia oraz dla dorosłych. Składniki aktywne: mocznik 5%, kwas mlekowy, L-arginina,
gliceryna. Działanie: delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnej warstwy ochronnej •
doskonale nawilża skórę i chroni przed nadmiernym wysuszeniem • łagodzi podrażnienia • ułatwia
rozczesywanie • przywraca zdrowy wygląd włosa. Stosowanie: nanieść na wilgotną skórę i włosy,
spłukać letnią wodą, a następnie delikatnie (nie pocierając) osuszyć skórę i włosy ręcznikiem. Uwaga:
nie stosować w przypadku wrażliwości na którykolwiek ze składników.

Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • nie zawiera mydła,
alkoholu, barwników i kompozycji zapachowej • pH neutralne dla skóry.
Składniki/Ingredients/Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Glycerin, Lauryl Glucoside,
Lauramidopropyl Betaine, Sodium Lactate, Lactic Acid, Sodium Chloride, Arginine, PEG-12
Dimethicone, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Tetrasodium EDTA, Sodium Benzoate, Tocopherol,
Potassium Sorbate, Parfum.

Oillan med+
Kojąco-nawilżający szampon dermatologiczny

5% składników nawilżających
podrażniona, swędząca, sucha, łuszcząca się skóra głowy
Atopowe Zapalenie Skóry

Kojąco-nawilżający szampon dermatologiczny
Wskazania: niskopieniący szampon przeznaczony jest do codziennego mycia podrażnionej,
swędzącej, chronicznie suchej skóry głowy, ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, łuszczyca,
egzemy). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia wspomagająca leczenie
dermatologiczne), jak i w okresie remisji. Przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia oraz dla dorosłych.
Składniki aktywne: olej arganowy, olej ze słodkich migdałów, betaina, D-pantenol.
Działanie: łagodnie myje skórę, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej •niweluje uczucie
swędzenia i zaczerwienienia • intensywnie nawilża, chroniąc przed przesuszeniem • nie wysusza, ani
nie przetłuszcza włosów i skóry głowy.
Stosowanie: nanieść niewielką ilość szamponu na mokre włosy i skórę głowy. Następnie obficie
spłukać letnią wodą. W razie potrzeby zastosować odżywkę do włosów.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Nie zawiera SLS/SLES
• pH neutralne dla skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Betaine,
Panthenol, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycereth-7 Caprylate/Caprate,
Disodium Laureth Sulfoccinate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, PEG-12 Dimethicone, Argania
Spinosa Kernel Oil, Allantoin, Bisabolol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Citric Acid, Lecithin, Glyceryl Caprylate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Parfum.
150 ml e / 5.1. fl. oz.

Oillan med+
Neutralny / ultra delikatny szampon dermatologiczny
Kompleks składników łagodzących
wrażliwa, reaktywna, skóra głowy
skłonna do podrażnień i rekcji alergicznych

Neutralny / ultra delikatny szampon dermatologiczny
Wskazania: niskopieniący, ultra delikatny szampon przeznaczony jest do codziennego mycia
reaktywnej, nadwrażliwej i suchej skóry, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych. Polecany
również w trakcie trwania terapii trychologicznych. Przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia oraz dla
dorosłych.
Składniki aktywne: bisabolol, D-pantenol, alantoina, betaina, olej arganowy.
Działanie: delikatnie myje włosy i skórę głowy, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej •
chroni przed przesuszeniem • łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia • działa przeciwzapalnie •
przywraca komfort skórze • nie przesusza, ani nie przetłuszcza włosów i skóry głowy.
Stosowanie: nanieść niewielką ilość szamponu na mokre włosy i skórę głowy. Następnie obficie
spłukać letnią wodą. W razie potrzeby zastosować odżywkę do włosów.

Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Nie zawiera SLS/SLES
• pH neutralne dla skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Betaine, Disodium
Laureth Sulfosuccinate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycereth-7
Caprylate/Caprate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Panthenol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Allantoin, Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Bisabolol, Citric Acid,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, PEG-12 Dimethicone, Lecithin, Glyceryl Caprylate, Parfum.

150 ml e / 5.1. fl. oz.

Oillan med+
Keratolityczny szampon dermatologiczny
10% mocznika
Łojotokowa, swędząca, łuszcząca się skóra głowy, z objawami łupieżu, łojotokowe zapalenie skóry

Keratolityczny szampon dermatologiczny
Wskazania: szampon przeznaczony jest do codziennego mycia łojotokowej, swędzącej, łuszczącej się
skóry głowy, z objawami łupieżu i/lub ze zdiagnozowanymi dermatozami (łojotokowe zapalenie
skóry). Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych (jako terapia wspomagająca leczenie
dermatologiczne), jak i w okresie remisji. Przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia oraz dla dorosłych.
Składniki aktywne: mocznik, kwas salicylowy, czynnik przeciwgrzybiczo-przeciwbakteryjny.
Działanie: skutecznie oczyszcza skórę głowy i włosy • normalizuje proces złuszczania naskórka •
reguluje wydzielanie sebum • niweluje swędzenie skóry • intensywnie nawilża, zapobiegając
przesuszeniu naskórka • łagodzi podrażnienia • hamuje rozwój bakterii, drożdżaków oraz grzybów
skóry głowy • nie przesusza, ani nie przetłuszcza włosów i skóry głowy.
Stosowanie: nanieść niewielką ilość szamponu na skórę głowy, delikatnie masując, pozostawić
szampon przez 2-3 minuty. Następnie obficie spłukać letnią wodą. Stosować 2 razy w tygodniu przez
co najmniej 6 tygodni.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • pH neutralne dla
skóry.
Składniki/Ingredients:
Aqua, Urea, Sodium Laureth Sulfate, Lauramidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride,
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glycerin, Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate,
Panthenol, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Salicylic Acid, Propylene Glycol, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, PEG-12 Dimethicone, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Potassium Sorbate,
Lactic Acid.
150 ml e / 5.1. fl. oz.

Oillan med+
Keratolityczny żel dermatologiczny do skóry głowy
10% mocznika
łojotokowa, swędząca, łuszcząca się skóra głowy, z objawami łupieżu, łojotokowe zapalenie skóry

Keratolityczny żel dermatologiczny do skóry głowy
Oillan med+
Keratolityczny żel dermatologiczny do skóry głowy
Wskazania: żel przeznaczony jest do miejscowej pielęgnacji skóry głowy w przypadkach nadmiernego
przesuszenia, z objawami złuszczania, rogowacenia zrogowaciałej, jak również ze zdiagnozowanymi
dermatozami (łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, łupież tłusty). Przeznaczony dla dzieci od 3. roku
życia oraz dla dorosłych.
Składniki aktywne: mocznik, kwas salicylowy, czynnik przeciwgrzybiczo–przeciwbakteryjny
alantoina.
Działanie: intensywnie nawilża, zmiękcza i normalizuje proces złuszczania naskórka • reguluje pracę
gruczołów łojowych • łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i uczucie swędzenia skóry • hamuje
rozwój bakterii drożdżaków oraz grzybów • wysokowydajny, szybko się wchłania i nie przetłuszcza
włosów.
Stosowanie: niewielką ilość żelu nanieść na skórę głowy i delikatnie wmasować palcami do
wchłonięcia. Jeśli zaistnieje potrzeba, po ok. 30 minutach od nałożenia żelu, umyć głowę Szamponem
keratolitycznym Oillan med+. Stosować 1-2 razy dziennie przez okres ok. 4-6 tygodni. Zalecenia: Po
zakończeniu kuracji zaleca się stosowanie Keratolitycznego szamponu dermatologicznego.

Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
Składniki/Ingredients : Aqua, Urea, Propylene Glycol, Triethanolamine, Glycerin,
Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate, Sodium Lactate, Allantoin, Salicylic Acid,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

50 ml e / 1.7 fl. oz.

