Oillan active
Bioaktywny krem barierowy
Do codziennego stosowania dzień/noc
ulga i ochrona od 1. sekundy
bio–active dermasystem*
dla skóry suchej / wrażliwej / atopowej / podrażnionej
• 10 % specjalistycznego kompleksu bio-active dermasystem*
• aktywna regeneracja i ukojnie
• ochrona do 12 godzin
*zgłoszenie patentowe
100% biologicznie aktywne składniki naturalne
Wskazania: wrażliwa, sucha, podrażniona i/lub atopowa skóra twarzy, dłoni, miejscowe podrażnienia
innych partii ciała.
Działanie: odbudowuje naturalną barierę ochronną • łagodzi świąd • działa przeciwzapalnie •
redukuje podrażnienia, szorstkość i zaczerwienienia • zmniejsza reaktywność • trwale nawilża,
zmiękcza i wygładza.
Składniki aktywne: 10% specjalistycznego kompleksu bio-active dermasystem* [masło shea + oleje z:
baobabu, wiesiołka, pachnotki] • alantoina • witamina E.
Stosowanie: codziennie rano i wieczorem nanieść cienką warstwę na skórę objętą zmianami, nie
stosować na okolice oczu; preparat szybko się wchłania, pozostawiając na skórze komfortową
(nieklejącą się) warstwę ochronną.
Przeciwwskazania: przerwana ciągłość naskórka, skórne zmiany bakteryjnie lub wirusowe,
nadwrażliwość na substancje aktywne.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Preparat może być
stosowany powyżej 3. roku życia • Nie zawiera parafiny, silikonów, parabenów i barwników.
Składniki/Ingredients: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol,
Dicaprylyl Carbonate, Adansonia Digitata Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Perilla Ocymoides Seed Oil, Squalane, Lecithin, Tocopheryl
Acetate, Tocopherol, Palm Kernel Glycerides, Ceramide NP, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Palmitic Acid, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Glyceryl Caprylate,
Allantoin, Xanthan Gum, Isohexadecane, Polysorbate 80, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Parfum.
40 ml e / 1.36 fl. oz.

Oillan active
Bioaktywna emulsja – kompres S.O.S.
Spray do stosowania miejscowego
ulga i ochrona od 1. sekundy
bio–active dermasystem*
Dla skóry zaczerwienionej / swędzącej /podrażnionej / atopowej
• 20% specjalistycznego kompleksu bio-active dermasystem*
• Od 1.sekundy redukuje podrażnienia, świąd i zaczerwienienia skóry
• ochrona o 12 godzin
*zgłoszenie patentowe
100% biologicznie aktywne składniki naturalne
Bioaktywna emulsja – kompres S.O.S.
Wskazania: miejscowe podrażnienia twarzy i ciała o podłożu alergicznym i niealergicznym,
przebiegające z uporczywym swędzeniem.
Działanie: natychmiastowo redukuje podrażnienia, świąd i zaczerwienienia skóry • działa
przeciwzapalnie • stymuluje regenerację naskórka • trwale nawilża, zmiękcza i wygładza.
Składniki aktywne: 20% specjalistycznego kompleksu bio-active dermasystem* [masło shea + oleje z:
baobabu, wiesiołka, pachnotki] • alantoina • witamina E.
Stosowanie: 2-3 razy dziennie (lub częściej, zależnie od potrzeb) nanieść cienką warstwę na skórę
objętą zmianami, nie stosować na okolice oczu; preparat szybko się wchłania, pozostawiając na skórze
komfortową (nieklejącą się) warstwę ochronną. Przed użyciem wstrząsnąć. Aplikować z odległości ok.
1 cm.
Przeciwwskazania: przerwana ciągłość naskórka, skórne zmiany bakteryjne lub wirusowe,
nadwrażliwość na substancje aktywne.
Testowana dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Preparat może być
stosowany powyżej 3. roku życia • Nie zawiera parafiny, silikonów, parabenów i barwników.
Składniki/Ingredients: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Adansonia Digitata Seed Oil, Oenothera
Biennis Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Glyceryl
Stearate Citrate, Perilla Ocymoides Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Palm
Kernel Glycerides, Squalane, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Lecithin,
Cetyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Ceramide NP, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate,
Allantoin, Parfum.
50 ml e / 1.7 fl. oz.

Oillan active
Bioaktywna emulsja do mycia i kąpieli
ulga i ochrona od 1. sekundy
bio–active dermasystem*
dla skóry suchej / wrażliwej / atopowej
• aktywna regeneracja i ukojnie
• odbudowa bariery ochronnej
• gładka, miękka, elastyczna, zdrowa skóra
*zgłoszenie patentowe
100% biologicznie aktywne składniki naturalne
Wskazania: sucha, wrażliwa, podrażniona i/lub atopowa skóra ciała.
Działanie: łagodnie oczyszcza skórę, wzmacniając barierę ochronną • łagodzi świąd • działa
przeciwzapalnie • redukuje podrażnienia, szorstkość i zaczerwienienia.
Składniki aktywne: specjalistyczny kompleks bio-active dermasystem* [masło shea + oleje z:
baobabu, wiesiołka, pachnotki], olej z awokado, olej arganowy.
Stosowanie: pod prysznicem - niewielką ilość delikatnie rozprowadzić na zwilżonej skórze, następnie
spłukać letnią wodą; kąpiel – wlać do wanny ok. 30 ml preparatu, w trakcie napełniania wodą, kąpiel
powinna trwać max. 10 minut. Po umyciu skórę dokładnie osuszyć ręcznikiem (nie pocierając).
Przeciwwskazania: przerwana ciągłość naskórka, skórne zmiany bakteryjne lub wirusowe,
nadwrażliwość na substancje aktywne.
Składniki/Ingredients: Aqua, Persea Gratissima Oil, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Glycerin, Cetyl
Alcohol, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-4 Caprate, Palmitic Acid, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium
Laureth Sulfosuccinate, Stearic Acid, Butyrospermum Parkii Butter, Adansonia Digitata Seed Oil,
Oenothera Biennis Oil, Perilla Ocymoides Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Palm Kernel Glycerides,
Squalane, Behenyl Alcohol, Xanthan Gum, Argania Spinosa Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Lecithin,
Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Ceramide NP, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Parfum.
Testowana dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Preparat może być
stosowany powyżej 3. roku życia • Nie zawiera parafiny, mydła, SLES/SLS, silikonów, parabenów i
barwników.
400 ml e / 13.6 fl. oz.
200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan active
Bioaktywny balsam kojąco–ochronny
ulga i ochrona od 1. sekundy
bio–active dermasystem*
dla skóry suchej / wrażliwej / atopowej
• aktywna regeneracja i ukojenie
• długotrwała ochrona do 12 godzin
• gładka, miękka, elastyczna, zdrowa skóra
*zgłoszenie patentowe
100% biologicznie aktywne składniki naturalne
Do codziennego stosowania
Wskazania: sucha, wrażliwa, podrażniona i/lub atopowa skóra ciała.
Działanie: trwale nawilża, zmiękcza i wygładza skórę  odbudowuje naturalną barierę ochronną 
redukuje podrażnienia, szorstkość i zaczerwienienia.
Składniki aktywne: specjalistyczny kompleks bio-active dermasystem* [masło shea + oleje z:
baobabu, wiesiołka, pachnotki], olej z awokado, olej ze słodkich migdałów, D-pantenol.
Stosowanie: nanieść cienką warstwę na oczyszczoną i osuszoną skórę; preparat szybko się wchłania,
pozostawiając na skórze komfortową (nieklejącą się) warstwę ochronną.
Przeciwwskazania: przerwana ciągłość naskórka, skórne zmiany bakteryjne lub wirusowe,
nadwrażliwość na substancje aktywne.
Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate Citrate, Myristyl Myristate, Dicaprylyl Carbonate, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Palmitic
Acid, Coco-Caprylate/Caprate, Persea Gratissima Oil, Betaine, Adansonia Digitata Seed Oil, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Caprylate, Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Perilla Ocymoides Seed
Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Palm Kernel Glycerides, Squalane, Behenyl Alcohol, Allantoin,
Stearic Acid, Lecithin, Cetyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Myristyl Alcohol,
Ceramide NP, Xanthan Gum, Disodium Phosphate, Citric Acid, Parfum.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Preparat może być
stosowany powyżej 3. roku życia • Nie zawiera parafiny, silikonów, parabenów i barwników.
200 ml e / 6.8 fl. oz.

