
SKÓRA SUCHA I ATOPOWA



Emolienty Emotopic

Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, w statusie wyrobów medycznych, do stosowania

od 1. dnia życia, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność i działanie

terapeutyczne w łagodzeniu dolegliwości suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świąd,

pieczenie, zaczerwienienie. Przywracają naturalną barierę naskórka, zapobiegając nawrotom

suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS). Formuły zapewniają wysoki stopień

tolerancji.

Emolienty Emotopic zostały opracowane pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz

przebadane pod kątem biozgodności.



Naturalne oleje w formułach EMOTOPIC

▪ posiadają właściwości wyciszające 

świąd, pieczenie i stany zapalne 

▪ stymulują procesy regeneracji 

mikrouszkodzeń skóry  

▪ wzmacniają płaszcz hydrolipidowy

naskórka 

▪ zapobiegają nadreaktywności
układu immunologicznego



Olej konopny

Olej bardzo bogaty w NNKT oraz kwasy nasycone, które tworzą barierę,

chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed utratą wody.

Zawiera również witaminy A, D, E, K i minerały.

Doskonale się wchłania, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu,

który jest typowy dla olejów. Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i

ujędrnia oraz przywraca jej równowagę hydrolipidową.

OLEJ Z KONOPII

▪ Posiada właściwości antyoksydacyjne

▪ Łagodzi świąd, podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany 

zapalne skóry

▪ Nawilża oraz reguluje wydzielanie sebum

▪ Polecany dla skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z 

atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą



Olej Canola

Olej canola, czyli kanadyjski olej rzepakowy, otrzymywany z roślin           

z rodziny Brassica. Ze względu na wysoką zawartość naturalnych steroli 

znalazł zastosowanie w farmacji i w kosmetyce. Jest szczególnie 

bogaty w naturalną witaminę E.

Ze względu na swoje właściwości i zawartość kwasów omega 3 i 6 jest 

nazywany „oliwką północy”.

Badania przeprowadzone przez producenta oleju canola

udowadniają, że czysty surowiec łagodzi podrażnioną skórę 

tak samo skutecznie jak 1% hydrocortyzon*.

Wykazuje działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. 

Poprawia nawilżenie i strukturę skóry.

Źródło: Effect on topically applied lipids on surfactant-irritated skin, British Journal of Dermatology 1996, 134: 215-220. 



EMULSJA 

DO KĄPIELI
EMOLIENTOWA

KOSTKA MYJĄCA

KREMOWY ŻEL MYJĄCY

pod prysznic

PREPARAT 3w1

INTENSYWNIE NATŁUSZCZAJĄCY

do ciała

Oleje: konopny, canola, sojowy
Oleje:  konopny, canola, awokado

Masło muru muru
Olej konopny, Olej canola

Olej konopny, Olej canola
Masło shea, Parafina

Kąpiel i mycie

W połączeniu z wodą, tworzy 
delikatną, mleczną, skutecznie 

oczyszczającą ciało emulsję myjącą. 
Zapobiega utracie wody z naskórka 

(TEWL), długotrwale nawilża
i natłuszcza skórę.

Delikatna, niepieniąca się, 
kremowa formuła pozbawiona SLS, 

SLES oraz mydła zapewnia 
właściwe natłuszczenie i nawilżenie 

naskórka.

Ma neutralne pH i zawiera 
niezwykle łagodne, substancje 
powierzchniowo czynne, które 

zapobiegają jej wysuszeniu 
podczas oczyszczania.



PREPARAT 3w1 
INTENSYWNIE NATŁUSZCZAJĄCY

500 ml

Skoncentrowana zawartość lipidów oraz naturalnych 

emolientów wzmacnia naturalne funkcje barierowe skóry, 

kojąc i łagodząc uporczywe dolegliwości.

Intensywnie natłuszczająca formuła zapewnia skuteczną 

ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i nasileniem się 

objawów podrażnień skóry.



3-ZADANIOWA PIANKA MYJĄCA
do twarzy, ciała i włosów

PREPARAT

NA CIEMIENIUCHĘ

HYDRO-MICELARNY

SZAMPON KOJĄCY

Betaina, Gliceryna Mocznik, Olej konopny, Olej canolaOlej konopny, Olej canola

Włosy i skóra głowy

Zapewnia właściwe nawilżenie, zapobiega 
podrażnieniom i łagodzi świąd. Pianka o ultra-

łagodnej formule, dokładnie i delikatnie oczyszcza 
twarz, ciało oraz skórę głowy i włosy, nie naruszając 

naturalnej bariery skóry. Koi i łagodzi, niwelując 
uczucie swędzenia.

Formuła łagodzi dolegliwości tj.: świąd, 
zaczerwienienie, miejscowe stany zapalne, 

łuszczenie, wynikające z nietolerancji SLS i SLES. 
Wzmacnia funkcje barierowe skóry, zmniejsza 
uporczywe i nawracające objawy suchości. 

Zapobiega przesuszeniu i tworzeniu się łupieżu. 

Wyraźnie zmiękcza naskórek, ułatwia eliminację 
zrogowaciałej łuski. Wyczesanie łuski pozwala 

uzyskać efekt natychmiastowego oczyszczenia 
skóry głowy. Dzięki zawartości emolientów preparat 

koi i łagodzi podrażnioną skórę głowy dziecka.



Składniki: mocznik | olej konopny | olej canola

PREPARAT NA CIEMIENIUCHĘ
Łagodzi objawy łojotokowego zapalenia skóry, wyraźnie zmiękcza i usuwa łuski

75 ml

Wyraźnie zmiękcza naskórek, ułatwia eliminację 

zrogowaciałej łuski. Wyczesanie łuski pozwala uzyskać 

efekt natychmiastowego oczyszczenia skóry głowy.

Formuła na bazie naturalnych olejów tworzy barierę 

mechaniczną, która zapobiega utracie wody

z naskórka.

Dzięki zawartości emolientów preparat koi i łagodzi 

podrażnioną skórę głowy dziecka.

NOWOŚĆ!



BALSAM

NAWILŻAJĄCO-NATŁUSZCZAJĄCY

do ciała

EMOLIENTOWY

KREM BARIEROWY

do twarzy i ciała (ręce, łokcie, kolana)

KREM EMOLIENTOWY

KOJĄCO-ZMIĘKCZAJĄCY

do ciała

Olej konopny, Olej canola, Olej ryżowy, Lanolina Olej konopny, Olej canola, Ceramidy
Olej konopny, Olej canola, Olej awokado, 

Lanolina

Ciało i twarz

Balsam przywraca komfort skóry łagodząc i 

kojąc podrażnienia, a także redukując 
nieprzyjemne uczucie napięcia. Formuła 

balsamu szybko się wchłania, nie pozostawiając 
na skórze i ubraniach tłustego filmu.

Bogata konsystencja kremu zapewnia odpowiedni 
poziom natłuszczenia i nawilżenia skóry w okresie 

nasilonych zmian. Przywraca naturalną fizjologiczną 
odporność na podrażnienia, jednocześnie łagodząc 

świąd, pieczenie i zaczerwienienie.

Zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych takich jak: wiatr, mróz, 

suche powietrze czy substancje drażniące. Łagodzi 
istniejące objawy suchości skóry (szorstkość, 

zaczerwienienie i łuszczenie). Poprawia kondycję 
okolic szczególnie wrażliwych: rąk, łokci, kolan.



Produkty specjalistyczne

PREPARAT 3w1

INTENSYWNIE NATŁUSZCZAJĄCY

do ciała

DERMO-OCHRONNY

KREM MINERALNY

SPF 50+

SPECJALNY KREM 

NATŁUSZCZAJĄCY

na twarz, powieki i ciało

ŁAGODZĄCY KREM

NA EGZEMĘ

do twarzy i ciała

Olej konopny, Olej canola, Gliceryna
Olej konopny, Olej canola, 

Złota alga
100% filtrów mineralnych

Olej konopny, Olej canola, 
Hialuronian sodu

Oleje: konopny, canola, babassu, 
Ceramidy, Phytosphingosine, 

Octopirox, Lanolina, Maslo Shea

Bogata, natłuszczająca formuła 
emolientowa zmniejsza uczucie 

dyskomfortu oraz suchości skóry już 
po 1 aplikacji. Zapobiega stanom 
zapalnym oraz koi i łagodzi: świąd, 

zaczerwienienie, pieczenie. 

Stanowi barierę ochronną przed 
intensywnym nasłonecznieniem oraz 

niekorzystnymi czynnikami 
zewnętrznymi. 

Łagodzi uporczywe dolegliwości: świąd, 
pieczenie, szorstkość i łuszczenie się 

skóry. Wspomaga leczenie oraz 
zapobiega pojawianiu się objawów 

egzemy. Regularne stosowanie pozwala 
wydłużyć okres remisji choroby.

Rekomendowany przy różnych 
postaciach egzemy: atopowej, 

kontaktowej i alergicznej oraz przy 
łuszczycy, Preparat wskazany również 
dla pacjentów w trakcie i po leczeniu 

farmakologicznym np. podczas 
miejscowej terapii sterydowej.



▪ Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną przed UVA i UVB.

▪ Zmniejsza ryzyko poparzeń i podrażnień słonecznych.

▪Wzmacnia barierę ochronną skóry, chroniąc ją przed przesuszeniem.

WYRÓB MEDYCZNY

Składniki aktywne: olej konopny | olej canola | złota alga | 100% filtrów mineralnych UVA i UVB

DERMO-OCHRONNY KREM MINERALNY SPF50+
do twarzy i ciała



NOWOŚĆ!

PRZECIWŚWIĄDOWY 

PREPARAT KOJĄCY
do ciała

łagodzi uporczywy świąd,

natychmiastowa ulga z efektem kojącym

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

OD 6. MIESIĄCA ŻYCIA

WYRÓB MEDYCZNY



150 ml

PRZECIWŚWIĄDOWY PREPARAT 
KOJĄCY
do ciała

WSKAZANIA

do stosowania w celu łagodzenia świądu skóry w przebiegu AZS 

oraz innych dermatoz zapalnych (wyprysk, łuszczyca)

skóra sucha, łuszcząca się 

OD 6. 

MIESIĄCA 
ŻYCIA

skóra skłonna do podrażnień i zaczerwienień



DZIAŁANIE

koi podrażnienia, zaczerwienienia i pieczenie skóry

zapobiega nadmiernemu drapaniu i mechanicznemu uszkodzeniu 

naskórka, ograniczając wnikanie zewnątrzpochodnych czynników 

drażniących

tworzy warstwę ochronną na powierzchni naskórka z upośledzoną funkcją 

barierową, zmniejszając ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz 

stanów zapalnych

150 ml

PRZECIWŚWIĄDOWY PREPARAT 
KOJĄCY
do ciała

zapewnia odpowiednie nawilżenie, redukując suchość i łuszczenie 

naskórka 

SKŁADNIKI AKTYWNE: POLIDOCANOL, OLEJ KONOPNY, OLEJ CANOLA, MASŁO SHEA



NOWOŚĆ!

NAWILŻAJĄCY BALSAM

W PIANCE
do ciała

zapobiega przesuszeniu skóry

łagodzi podrażnienia

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

OD 6. MIESIĄCA ŻYCIA



150 ml

NAWILŻAJĄCY BALSAM W PIANCE
do ciała

WSKAZANIA

do stosowania w celu zapobiegania objawom i dolegliwościom wywołanym 
suchością skóry (tj. zaczerwienienie, podrażnienie, świąd)

dla osób z uszkodzoną barierą naskórkową, ze zwiększoną skłonnością do 
wystąpienia reakcji alergicznych oraz nadwrażliwością na czynniki zewnętrzne

OD 6. 

MIESIĄCA 

ŻYCIA

polecany profilaktycznie w przypadku skóry z tendencją do przesuszania

200 ml



NAWILŻAJĄCY BALSAM W PIANCE - SKŁADNIKI

OLEJ KONOPNY OLEJ CANOLA OLEJ SOJOWY

HUMEKTANTY Z OWSA

▪ zawierają aminokwasy (głównie lizynę), saponiny, saponiny, enzymy (np. dysmutaza 

ponadtlenkowa), węglowodany, flawonoidy i związki fenolowe, lipidy i sterole

▪ wykazują skuteczność w redukcji symptomów AZS, suchości skóry i jej podrażnień

▪ owies, w przeciwieństwie do pszenicy, soi, jajek i orzechów, nie jest uważany za istotny 

alergen pokarmowy

WYRÓB MEDYCZNY OPARTY NA NATURALNYCH OLEJACH



DZIAŁANIE

zmniejsza skłonność do powstawania podrażnień, łagodzi zaczerwienienia oraz 

zapobiega przesuszeniu skóry

balsam w formie ultra-delikatnej pianki przywraca odpowiednie nawilżenie skórze

wspomaga odbudowę oraz wzmacnia ochronny płaszcz lipidowy, zmniejszając w 
ten sposób podatność na działanie czynników zewnętrznych

dzięki zawartości lipidów lamelarnych, strukturalnie podobnych do lipidów 
naturalnie występujących w skórze, wyrób zmniejsza suchość skóry, łagodzi uczucie 
świądu oraz zapobiega nawrotom i zaostrzeniu objawów AZS

NAWILŻAJĄCY BALSAM W PIANCE
do ciała

TWORZY FIZYCZNĄ BARIERĘ 
OCHRONNĄ

ŁAGODZI ZACZERWIENIENIA, 
ŚWIĄD

ZMNIEJSZA ŁUSZCZENIA, 
WYGŁADZA

PRZYWRACA KOMFORT 
NAPIĘTEJ I SZORSTKIEJ 

SKÓRZE

200 ml



SKÓRA SUCHA I ATOPOWA


