
Krem bogaty w tlenek cynku, znanym z działania naprawczego skóry i 
właściwości antybakteryjnych chroniąc tym samym skórę przed agresją 
moczu i kału. Zawiera organiczne masło shea i glicerynę, które także znane są 
z właściwości kojących i zmiękczających skórę. Przeznaczony do codziennego 
stosowania, odpowiedni od 1 dnia życia. Tlenek cynku znany z zapobiega 
namnażaniu się bakterii i ułatwia gojenie. Zawiera  talk ryżowy, znany z 
właściwości ograniczania pocenia i wilgotność podatnych na podrażnienia 
miejsc. Łatwo się rozprowadza. Nie zawiera alkoholu ani barwników. Zalecany 
do skóry wrażliwej, w tym atopowej. Przebadany dermatologicznie na skórze 
wrażliwej. Nikiel, chrom, kobalt <0,4 ppm. Sposób użycia: Po każdej zmianie 
pieluszki nakładaj grubą warstwę produktu na idealnie czystą i suchą skórę. 
Wykonaj bardzo krótki i lekki masaż. 

BALSAM OCHRONNY NA PODRAŻNIENIA PIELUSZKOWE, NA BAZIE WODY, 
Z TLENKIEM CYNKU, MASŁEM SHEA I OLEJAMI, 75ML, BABY ANTHYLLIS

Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   EAN: 8002849917152

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl



Zabieg kojący, odpowiedni i wskazany do oczyszczania i 
masażu skóry dziecięcej i szczególnie wrażliwej. Sprzyja 
nawilżeniu i ochronie skóry. Sposób użycia: Aby oczyścić 
ciało dziecka: nanieść kilka kropli na gazę lub wacik i 
delikatnie przetrzeć skórę niemowlęcia, szczególnie pod 
fałdkami. Do masażu: po kąpieli wylej kilka kropli na dłoń, 
aby olejek osiągnął temperaturę ciała. Nanieś na wilgotną 
skórę dziecka i rozprowadź delikatnymi okrężnymi ruchami. 
Odpowiednie także do stosowania u osób dorosłych z 
suchą skórą. Testowany dermatologicznie na skórze 
wrażliwej. Wartości niklu, chromu i kobaltu < 0,4 ppm. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl 
Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   

EAN: 8002849917220

OLEJEK DO CIAŁA Z OLEJEM Z ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO, BABY ANTHYLLIS



D e l i k a t n e  m y d ł o  w  p ł y n i e  z e  ś r o d k i e m 

powierzchniowo czynnym z ekologicznej oliwy z 

oliwek. 

- Testowane dermatologicznie na skórze wrażliwej. 

- Wartość niklu, chromu i kobaltu poniżej 0,4ppm.

EAN: 8002849911440

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl

Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   

DELIKATNE MYDŁO W PŁYNIE, BABY 
ANTHYLLIS 



MLECZKO - KREM NAWILŻAJĄCY Z ALOESEM I EKSTRAKTEM Z ALG 
MORSKICH, DLA DZIECI, CERTYFIKOWANY, BABY ANTHYLLIS

EAN: 8002849917169
Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   

MLECZKO - KREM NAWILŻAJĄCY Z ALOESEM I EKSTRAKTEM Z ALG 
MORSKICH, DLA DZIECI, CERTYFIKOWANY, BABY ANTHYLLIS

Mleczko nawilżające zawierające ekstrakt roślinny z organicznego 

Aloesu i proszek z chrząstnicy kędzierzawej. Jego łagodząca formuła 

została stworzona z myślą o codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, 

jaką jest skóra Twojego dziecka. Zapobiega zaczerwienieniom i 

podrażnieniom skóry. Odpowiednie od 1 dnia życia. Testowane 

dermatologicznie na skórze wrażliwej. Przebadany na zawartości niklu, 

chromu i kobaltu < 0,4 ppm. Sposób użycia: Nałóż mleczko na skórę i 

delikatnie masuj aż do całkowitego wchłonięcia. Stosuj 2 razy dziennie 

na czystą, suchą skórę. Tylko do użytku zewnętrznego. 

EAN: 8002849917169
Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl



PŁYN DO MYCIA BUTELEK I SMOCZKÓW, Z SURFAKTANTEM Z OLIWY Z OLIWEK 
Z UPRAW EKOLOGICZNYCH, BABY ANTHYLLIS
Przeznaczony do mycia butelek, smoczków, gryzaków, naczyń dziecięcych, plastikowych i 

gumowych zabawek. Może być także używany do mycia wszystkich naczyń domowych. O 

zapachu pomarańczy. Testowany dermatologicznie, odpowiedni także dla skóry wrażliwej. 

Nikiel, chrom, kobalt <0,4 ppm. Dozowanie: Jedno naciśnięcie pompki dozuje ok. 2 ml płynu. 

Dodać bezpośrednio do komory zlewu z wodą: - naczynia lekko i średnio zabrudzone 10ml 

płynu na 5l wody; - naczynia bardzo brudne 15ml płynu na 5l wody. Produkty, które są w 

bezpośrednim kontakcie z ustami dziecka (0-12 miesięcy) po umyciu i dokładnym 

wypłukaniu należy dodatkowo wysterylizować. 

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Zawiera olejek pomarańczowy, może powodować reakcję alergiczną. 

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować ochronę oczu / twarzy. W przypadku utrzymywania się 

działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po 

użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. 

Składniki zgodnie z WE 648/2004: <5%: amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, niejonowe środki 

powierzchniowo-czynne; 5-15%: anionowe środki powierzchniowo-czynne.

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl

Paweł Poloch ul.Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, tel. 601-069-997 

UWAGA

Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   EAN: 8002849918302



PŁYN DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z DZIECKIEM, 
Z ORGANICZNYM OLEJKIEM HERBACIANYM, BABY ANTHYLLIS

Skutecznie czyści powierzchnie zmywalne, takie jak gumowe i plastikowe zabawki, maty 

piankowe, blaty, poręcze czy podłogi, usuwając "bio-film", w którym gromadzą się 

bakterie. O zapachu cytrusów, z olejkiem z drzewka herbacianego o znanych 

właściwościach przeciwbakteryjnych. Testowany dermatologicznie, odpowiedni także dla 

skóry wrażliwej. Nikiel, chrom, kobalt <0,4 ppm. Dozowanie: Spryskać czyszczone 

powierzchnie płynem, a następnie przetrzeć gąbka, suchą szmatką lub papierem. W celu 

czyszczenia dużych powierzchni, np. podłogi, rozcieńczyć z wodą w proporcji 10:1. 

UWAGA Działa drażniąco na oczy. Zawiera olejek z palczatki cytronellowej, może powodować 

reakcję alergiczną. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 

pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

Stosować ochronę oczu/twarzy. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 

zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu. 

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. 

Składniki zgodnie z WE 648/2004: <5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, mydła. Ponadto: perfumy, Citronellol, Geraniol.

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl

Paweł Poloch ul.Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, tel. 601-069-997 

Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   EAN: 8002849918319



MLECZKO OCHRONNE. KOMARY I INNE LATAJĄCE INSEKTY, 
BABY ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Ochronny i kojący balsam dla dzieci Baby Anthyllis jest bogaty w ekstrakty roślinne, które 

mają nieprzyjemny i odstraszający dla owadów zapach. Został stworzony na bazie olejów 

roślinnych andiroba oraz geranium. Nie zawiera repelentów chemicznych. Znakomicie 

sprawdzi się w przypadku pobytu w miejscach, w których występuje dużo owadów. Balsam 

ochronny dla dzieci Baby Anthyllis jest przeznaczony także do skóry wrażliwej. Kosmetyk 

nie zmienia pH skóry dzieci i dorosłych. Nie jest tłusty, dlatego nie zostawia plam. Szybko 

się wchłania i nawilża skórę, pozostawiając delikatną nutę zapachową. Testowany na 

zawartość metali ciężkich takich jak nikiel, chrom czy kobalt (zawartość poniżej 0,4 ppm). 

Sposób użycia: Rozpylać bezpośrednio na skórę. Ze względu na lotność naturalnych 

składników zaleca się stosowanie kilka razy dziennie. Do użytku zewnętrznego. 

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej trzech lat. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Paweł Poloch ul.Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, tel. 601-069-997 

Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   EAN: 8002849917145
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