OILLAN BABY
Krem przeciw odparzeniom
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
40 ml e / 1.36 fl. oz.

Krem przeciw odparzeniom
Hipoalergiczny krem zapobiega odparzeniom pieluszkowym oraz pielęgnuje delikatną skórę dzieci od
1. dni życia. Tlenek cynku (15%) łagodzi podrażnienia oraz tworzy ochronę przed niepożądanym
wpływem wilgoci. Gliceryna (3,8%) intensywnie nawilża skórę, a trójglicerydy kwasu kaprylowego i
kaprynowego (4%) oraz oleje jojoba (3%) i słonecznikowy (1%) wzmacniają barierę lipidową
naskórka.
Stosowanie: Po kąpieli oraz podczas codziennej toalety nanieść niewielką ilość kremu na oczyszczoną
skórę pośladków oraz miejsc stykających się z pieluszką i dokładnie wsmarować.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do mycia twarzy i/lub ciała z serii Oillan Baby.
• Produkt polecany od pierwszych dni życia.• Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy
naftowej, silikonów i syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, PEG,
barwników. • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry. • pH
neutralne dla skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Zinc Oxide, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Coco-Caprylate/Caprate, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Magnesium
Sulfate, Citric Acid, Parfum, Glyceryl Caprylate.

OILLAN BABY
Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
75 ml e / 2.5 fl. oz.
Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała
Delikatny krem opracowano w trosce o bardzo wrażliwą skórę dzieci ze skłonnością do alergii, atopii i
przesuszania. Masło shea (5%) odbudowuje ochronną barierę hydrolipidową naskórka, natłuszczając
i chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Gliceryna (4,8%) ogranicza
przeznaskórkową utratę wody, intensywnie nawilża i wygładza skórę. Cucurbityna, hamując syntezę
histaminy, skutecznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Kwasy omega-3 i omega-6, obecne w
oleju z nasion rokitnika, długotrwale odżywiają, wzmacniają i odbudowują podrażniony naskórek.
Stosowanie: Nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną i dokładnie osuszoną skórę twarzy i ciała.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do mycia twarzy i/lub ciała z serii Oillan Baby.
• Produkt polecany od pierwszych dni życia. • Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy
naftowej, silikonów, syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, PEG,
barwników. • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry. • pH
neutralne dla skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Cetyl
Alcohol, Myristyl Myristate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Passiflora
Incarnata Seed Oil, Parfum, Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Cucurbita Pepo Seed Extract,
Tocopheryl Acetate, Glyceryl Caprylate, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Extract,
Citric Acid, Tocopherol, Xanthan Gum.

OILLAN BABY
Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
400 ml / 200 ml
Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1
Specjalna niskopieniąca formuła preparatu oparta na łagodnych substancjach myjących (nie zawiera
mydła, SLES, SLS) zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo dla skóry wrażliwej, atopowej i skłonnej do
alergii. Preparat delikatnie oczyszcza oraz pielęgnuje skórę, nie naruszając jej naturalnej bariery
ochronnej. Bisabolol koi skórę, niwelując podrażnienia i zaczerwienienia, a gliceryna intensywnie ją
nawilża.
Stosowanie: Niewielką ilość płynu wlać do wanienki wypełnionej wodą (temp. ok. 37°C) lub nanieść
na uprzednio zwilżoną myjkę. Po umyciu ciała i włosów dokładnie spłukać letnią wodą. Uwaga: Kąpiel
niemowlęcia nie powinna trwać dłużej niż 3-5 minut.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii Oillan Baby.
• Produkt polecany od pierwszych dni życia. • Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy po
naftowej, silikonów i syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, barwników. •
Nie powoduje łzawienia ani podrażnienia spojówek. • Testowany dermatologicznie z udziałem osób z
alergicznymi chorobami skóry. • pH neutralne dla skóry.

Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Betaine, CocoGlucoside, Glyceryl Oleate, Bisabolol, Parfum, Lactic Acid, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Xanthan Gum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin.

Oillan baby
3 w 1 Szampon, żel do kąpieli i pod prysznic
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
Nie zawiera parafiny, SLES/SLS, PEG
200 ml e / 6.8 fl. oz.
3 w 1 Szampon, żel do kąpieli i pod prysznic
Multifunkcyjny preparat o potrójnym działaniu delikatnie oczyszcza wrażliwą i suchą skórę, nie
zaburzając równowagi lipidowej naskórka. Betaina doskonale nawilża, chroniąc skórę głowy przed
przesuszeniem. Bisabolol działa przeciwzapalnie i wraz z D-pantenolem skutecznie łagodzą
podrażnienia i zaczerwienienia. Produkt pozostawia na skórze delikatny film ochronny.
Stosowanie: Mycie ciała i włosów: płyn nanieść na skórę i włosy, następnie delikatnie spłukać letnią
wodą. Kąpiel: niewielką ilość płynu wlać do wody (temp. ok. 36°C) i dokładnie wymieszać. Kąpiel
niemowlęcia powinna trwać 5-7 minut.
Zalecenia: w celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii Oillan baby.





Produkt polecany od pierwszych dni życia.
Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy naftowej, silikonów, syntetycznych
konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, PEG, barwników.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
pH neutralne dla skóry

Składniki/Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, Betaine, Bisabolol, Coco-Glucoside, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Tocopherol,
Glyceryl Oleate, Panthenol, Glyceryl Caprylate, Lactic Acid, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Ascorbyl Palmitate, Potassium Sorbate, Lecithin, Parfum.

OILLAN BABY
Szampon nawilżający
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
200 ml e / 6.8 fl. oz.
Szampon nawilżający
Szampon o wyjątkowo delikatnej niskopieniącej formule (nie zawiera SLES/SLS) łagodnie myje i
pielęgnuje włosy oraz wrażliwą skórę głowy. Starannie dobrane składniki pielęgnacyjne, w tym
naturalna betaina i gliceryna, intensywnie nawilżają oraz chronią skórę głowy, przeciwdziałając
przesuszeniu. Bisabolol niweluje stany zapalne oraz zapobiega podrażnieniom, łagodząc objawy
łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy). Preparat nie powoduje łzawienia ani podrażnienia
spojówek. Stosowanie: Niewielką ilość szamponu nanieść na dłonie, następnie delikatnie
rozprowadzić na zwilżonych włosach. Po umyciu spłukać wodą.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii Oillan Baby.
• Produkt polecany od pierwszych dni życia. • Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy
naftowej, silikonów i syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, barwników. •
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry. • pH neutralne dla
skóry.
Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Betaine, CocoGlucoside, Glyceryl Oleate, Bisabolol, Parfum, Lactic Acid, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Xanthan Gum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin.

OILLAN BABY
Krem na ciemieniuchę
od pierwszego miesiąca życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
40 ml e / 1.36 fl. oz.
Krem na ciemieniuchę
Krem łagodzi objawy łojotokowego zapalenia skóry tzw. ciemieniuchy. Mocznik (10%) intensywnie
zmiękcza naskórek, ułatwiając usunięcie zrogowaciałych łusek. Kwas mlekowy (2,07%) chroni przed
powstawaniem nowych zmian skórnych. L-arginina (2,5%) wspomaga proces gojenia naskórka, a
alantoina i D-pantenol łagodzą podrażnienia i zaczerwienia. Stosowanie: Krem rozprowadzić na
skórze pokrytej ciemieniuchą. Następnie przy użyciu szczoteczki, delikatnie usunąć łuski. Optymalne
działanie osiąga się pozostawiając preparat na zmienionej skórze głowy przez kilka godzin. Stosować
1-2 razy dziennie do zupełnego wyeliminowania ciemieniuchy.
Zalecenia: Do mycia głowy powinno się stosować Oillan Baby Szampon nawilżający.
• Produkt polecany od 1. miesiąca życia. • Nie zawiera alkoholu i barwników. • Testowany
dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry. • pH neutralne dla skóry.

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

Oillan baby
Mleczko nawilżające
od pierwszych dni życia
Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej
Nie zawiera parafiny, silikonów, PEG
200 ml e / 6.8 fl. oz.
Mleczko o delikatnej formule doskonale pielęgnuje oraz intensywnie nawilża suchą i wrażliwą skórę
dziecka po każdej kąpieli. Oleje: z awokado, ze słodkich migdałów będące źródłem kwasów omega 6 i
9
wraz z masłem shea przywracają równowagę lipidową skóry, wzmacniając jej naturalną barierę
ochronną. Betaina i gliceryna zapewniają prawidłowe nawilżenie skóry, zapobiegając jej
przesuszeniu. D-pantenol i alantoina łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia. Produkt pozostawia
delikatną warstwę ochronną na powierzchni skóry. Mleczko dzięki lekkiej konsystencji łatwo się
rozprowadza na skórze i szybko się wchłania.
Stosowanie: nanieść cienką warstwę mleczka na oczyszczoną i wysuszoną skórę. Stosować po każdej
kąpieli dziecka.
Zalecenia: w celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do mycia twarzy i/lub ciała z serii Oillan baby.





Produkt polecany od pierwszych dni życia.
Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy naftowej, silikonów, syntetycznych
konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, PEG, barwników.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
pH neutralne dla skóry

Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate Citrate, Myristyl Myristate, Dicaprylyl Carbonate, Dicaprylyl Ether, Palmitic Acid, , Glyceryl
Stearate, Coco-Caprylate / Caprate, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopherol,
Perilla Ocymoides Seed Oil, Betaine, Adansonia Digitata Seed Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate,
Oenothera Biennis Oil, Squalane, Stearic Acid, Allantoin, Citric Acid, Behenyl Alcohol, Glyceryl
Caprylate, Xanthan Gum, Disodium Phosphate, Palm Kernel Glycerides, Lecithin, Cetyl Alcohol, Lauryl
Alcohol, Myristyl Alcohol, Ceramide NP, Hydroxyacetophenone, Parfum.

