Oillan Intima MAMA
Ginekologiczna emulsja do higieny intymnej
dla kobiet w ciąży, po porodzie*
pH fizjologiczne
OCHRONA PRZED INFEKCJAMI I STANAMI ZAPALNYMI
DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W APTEKACH
Ginekologiczna emulsja do higieny intymnej
Wskazania: specjalistyczna, niskopieniąca emulsja do codziennej higieny, pielęgnacji i ochrony okolic
intymnych w okresie ciąży, po porodzie i w czasie laktacji. Rekomendowana szczególnie przy
skłonności do podrażnień i/lub infekcji okolic intymnych.
Składniki aktywne: kwas mlekowy, bisabolol, kompleks nawilżający, olej z awokado, betaina, Dpantenol.
Działanie: delikatnie myje i pielęgnuje • przywraca naturalną równowagę okolic intymnych •
wspomaga ochronę przed infekcjami i stanami zapalnymi • koi i łagodzi, przywracając komfort •
niweluje uczucie pieczenia i swędzenia.
Stosowanie: niewielką ilością emulsji myć zewnętrzne, intymne części ciała, następnie dokładnie
spłukać wodą.
*Produkt może być stosowany od 8. tygodnia ciąży oraz po porodzie, również podczas karmienia
piersią.
Testowana dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Bezpieczna dla mamy
i dziecka • Nie zawiera SLS/SLES, mydła, pochodnych formaldehydu, barwników i kompozycji
zapachowej.
Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, Betaine, Glycerin,

Panthenol, Bisabolol, Lactic Acid, Alpha - Glucan Oligosaccharide, Coco- Glucoside,
Glyceryl Oleate, Fructose, Urea, Maltose, Sodium PCA, Trehalose, Sodium Hyaluronate,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Avocado Oil Glycereth-8 Esters,
Allantoin, Glucose, Pentylene Glycol, Sodium Lactate, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate,
Lecithin, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Sodium Hydroxide.
200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan Intima BABY
Ultra delikatny płyn do higieny intymnej
dla dzieci powyżej 1.roku życia
pH fizjologiczne
OCHRONA PRZED INFEKCJAMI I STANAMI ZAPALNYMI
DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W APTEKACH
Ultra delikatny płyn do higieny intymnej
Wskazania: specjalistyczny płyn przeznaczony do codziennej higieny i ochrony wrażliwych okolic
intymnych dzieci od 1. roku życia.
Składniki aktywne: kompleks nawilżający, ekstrakt z aloesu, bisabolol, alantoina i D-pantenol.
Działanie: delikatnie myje i pielęgnuje, nie powodując podrażnień • sprzyja zachowaniu właściwej
flory bakteryjnej • wspomaga ochronę przed infekcjami i stanami zapalnymi • zapewnia odpowiedni
poziom nawilżenia • posiada właściwości kojące i regenerujące.
Stosowanie: niewielką ilością płynu myć zewnętrzne, intymne części ciała, następnie dokładnie
spłukać wodą.
• Może być stosowana u dzieci od 1. roku życia • Nie zawiera SLS/SLES, mydła, pochodnych
formaldehydu, barwników i kompozycji zapachowej • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z
alergicznymi chorobami skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, Betaine, Aloe

Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Lactic Acid, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Pentylene
Glycol, Sodium Lactate, Fructose, Urea, Maltose, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate,
Glucose, Coco- Glucoside, Glyceryl Oleate, Trehalose, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide.

200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan Intima HELP
Terapeutyczna emulsja do higieny intymnej
skłonność do infekcji, stanów zapalnych
pH fizjologiczne
OCHRONA PRZED INFEKCJAMI I STANAMI ZAPALNYMI
DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W APTEKACH
Terapeutyczna emulsja do higieny intymnej
Wskazania: specjalistyczna emulsja przeznaczona do higieny okolic intymnych przy skłonności do
infekcji, stanów zapalnych, pieczenia, swędzenia.
Składniki aktywne: kwas mlekowy, ekstrakt z aloesu, allantoina, D-pantenol.
Działanie: • skutecznie oczyszcza • eliminuje uczucie swędzenia, pieczenia i dyskomfortu • pomaga
przywrócić naturalną równowagę okolic intymnych • chroni przed infekcjami i stanami zapalnymi •
wspomaga ochronę błon śluzowych przed wysuszeniem • eliminuje nieprzyjemny zapach •
regeneruje, przywracając komfort skórze.
Stosowanie: niewielką ilością emulsji myć zewnętrzne, intymne części ciała, następnie spłukać wodą.
• Nie zawiera SLS/SLES, mydła, pochodnych formaldehydu, barwników i kompozycji zapachowej
• Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, Glycerin, Betaine,

Lactic Acid, Panthenol, Alpha - Glucan Oligosaccharide, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Allantoin, Coco- Glucoside, Glyceryl Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate,
Tocopherol, Xylitylglucoside, Xylitol, Ascorbyl Palmitate, Anhydroxylitol, Glycol Distearate,
Steareth – 4, Lecithin, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid.
200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan Intima Comfort
Hipoalergiczny płyn do higieny intymnej
Hypoallergenic intimate hygiene lotion
pH fizjologiczne
OCHRONA PRZED INFEKCJAMI I STANAMI ZAPALNYMI
DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W APTEKACH
Hipoalergiczny płyn do higieny intymnej
do codziennego stosowania, przy skłonności do podrażnień
Wskazania: płyn przeznaczony do codziennej higieny i pielęgnacji wrażliwych okolic intymnych.
Składniki aktywne: kwas mlekowy, olej awokado, olej canola, betaina, alantoina.
Działanie: • dokładnie oczyszcza, nie powodując podrażnień • eliminuje nieprzyjemny zapach •
zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości • nie wysusza śluzówki i skóry w obrębie miejsc
intymnych • sprzyja utrzymaniu prawidłowego pH oraz właściwej flory bakteryjnej.
Stosowanie: niewielką ilością płynu myć zewnętrzne, intymne części ciała, następnie spłukać wodą.

Nie zawiera SLS/SLES, mydła, pochodnych formaldehydu, barwników • Z hipoalergiczną kompozycją
zapachową • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, Glycerin, Betaine,
Panthenol, Lactic Acid, Avocado Oil Glycereth-8 Esters, Allantoin, Coco- Glucoside, Glyceryl
Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Canola Oil, Polysorbate 20,
Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Citric Acid, Parfum.
400 ml e / 13.6 fl.oz.

