Oillan junior
Żel do mycia ciała i włosów
Codzienna pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień

400 ml e / 13.6 fl. oz.
Wielofunkcyjny żel delikatnie oczyszcza wrażliwą i suchą skórę oraz włosy, nie zaburzając naturalnej
bariery ochronnej.
Działanie składników aktywnych:
Hipoalergiczny bisabolol chroni skórę przed powstawaniem zaczerwienień, łagodzi podrażnienia i
działa przeciwzapalnie. Aktywny kompleks nawilżający pielęgnuje oraz skutecznie chroni skórę i
włosy przed przesuszeniem. Łagodna formuła żelu nie podrażnia oczu i nie powoduje łzawienia.
Preparat pozostawia na skórze delikatny film ochronny.
Stosowanie: Nanieść na skórę i włosy, masować delikatnie okrężnymi ruchami, a następnie spłukać
letnią wodą.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii Oillan junior.






Produkt polecany dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy naftowej, silikonów, parabenów,
syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu propylenowego, PEG, barwników.
Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, białek pszenicy, olejków eterycznych.
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.
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Oillan junior
Emulsja do ciała
Codzienna pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień
200 ml e / 6.8 fl. oz.
Łagodną emulsję do ciała stworzono w trosce o pielęgnację i ochronę wrażliwej skóry dziecka.
Działanie składników aktywnych:
Aktywny kompleks nawilżający zapewnia prawidłowe nawodnienie skóry, zapobiegając jej
przesuszeniu. Dzięki zawartości naturalnych olejów z awokado, ze słodkich migdałów i z baobabu –
intensywnie odżywia i uzupełnia braki lipidów w barierze ochronnej skóry. Masło shea zapewnia
ukojenie i łagodzenie podrażnień oraz zaczerwienień. Preparat pozostawia delikatną warstwę
ochronną na powierzchni skóry.
Stosowanie: Nanieść cienką warstwę emulsji na oczyszczoną, wysuszoną skórę i delikatnie
wmasować do wchłonięcia. Stosować po każdej kąpieli dziecka.
Zalecenia: W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu
do mycia ciała z serii Oillan junior.






Produkt polecany dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Nie zawiera oleju mineralnego, silikonów, parabenów, syntetycznych konserwantów,
alkoholu, glikolu propylenowego, PEG, barwników.
Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, białek pszenicy, olejków eterycznych.
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.
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Oillan junior
Krem do twarzy i ciała
Codzienna pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień

Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała doskonale nawilża oraz wzmacnia wrażliwą i suchą skórę
dziecka.

Działanie składników aktywnych:
Naturalne oleje z baobabu oraz z wiesiołka odbudowują barierę ochronną, łagodzą świąd oraz
przywracają skórze optymalny poziom nawilżenia. Olej perilla działa przeciwzapalnie, a równocześnie
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Masło shea chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami
środowiska. Skwalan z oliwek intensywnie regeneruje, zmniejszając nadreaktywność skóry.
Stosowanie: Nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną, dokładnie osuszoną skórę twarzy i ciała i
wmasować delikatnie do wchłonięcia.
100% biologicznie aktywne składniki naturalne
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry • Preparat może być
stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia • Nie zawiera parafiny, silikonów, parabenów i barwników •
Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, białek pszenicy, olejków eterycznych.

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.
EAN:
40 ml e / 1.36 fl. oz.
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