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PREVENCE INTIMNÍHO NEPOHODLÍ U ŽEN

Klinický test BIOLINU P, kterého se zúčastnilo 
padesát žen citlivých na vaginální infekce.

Milé spotřebitelky,

v dnešní uspěchané době ženy občas zapomínají, přes všechny starosti, 
hlavně na sebe. Proto značka Onclé vyvinula přípravek, který ženu potěší 
pohledem na jemný kultivovaný design, jemné šetrné složení a po použití 
pocitem štěstí a uvolnění. 

Základem přípravku jsou dary přírody, spojené s nejmodernějšími poznat-
ky vědy. Čisticí složku obstarají tenzidy, získávané z cukrové řepy, svěžest 
dodá extrakt z šípkové růže a báječný pocit svěžesti zajišťuje směs pro-
biotik a prebiotik, které hlídají zdravou mikrofloru v intimní oblasti. Onclé 
řada BIORGANIC je pro ženy, které chtějí žít s pocitem, že pro sebe a svou 
pokožku dělají maximum.

PO APLIKACI DRÁŽDIVÝCH  
POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH 
LÁTEK S KONZERVANTY

38 %

62 %

PO APLIKACI DRÁŽDIVÝCH 
POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH  
LÁTEK S KONZERVANTY  
A OBSAHEM 1,5 % BIOLINU P

100 %

POCIT NEPOHODLÍ S INFEKCÍ BEZ KOMPLIKACÍ

ZDROJ: GOBIOTICS BV | JAC JANSENWEG 7, 4631 SL HOOGERHEIDE, THE NETHERLANDS

ING. ROMANA JELÍNKOVÁ 
VÝVOJ RECEPTUR



3

ÚČINNÉ LÁTKY

BIOLIN P 

BIOLIN P chrání a pečuje o pokožku. 
Díky němu je na pokožce ochranný 
antimikrobiální štít. Je klinicky 
prokázáno, že zabraňuje  
opakovanému výskytu  
kožních problémů.

3D KYSELINA HYALURONOVÁ

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní 
látka, která je součástí mezibuněčné 
hmoty. Dokáže na sebe navázat 
vodu a udržet tak v pleti trvalou 
hydrataci. Zevnitř těla pomáhá 
například při vyplňování vrásek.

PŘÍRODNÍ SQUALAN

Přírodní squalan zanechává  
na pokožce jemný ochranný  
film a příjemný pocit hebkosti  
a luxusu. Obnovuje přirozenou 
ochrannou vrstvu pokožky, 
působí jako významný antioxidant 
a chrání před nepříznivými 
vnějšími vlivy.

BAVLNÍKOVÝ OLEJ

Bavlníkový olej velice  
účinně hydratuje, uklidňuje  
a vyživuje pokožku. Svými 
vlastnostmi je předurčen k péči  
o vysušenou a popraskanou 
pokožku. Obnovuje popraskanou 
pokožku a přirozeně zvláčňuje.

KOKOSOVÁ VODA

Kokosová voda chrání pokožku  
před nepříznivými vlivy a zároveň 
ji krásně hydratuje. Je bohatá 
na vitamíny a minerály. Pomáhá 
zpomalovat stárnutí pokožky. 

BIO ŠÍPKOVÝ EXTRAKT

Šípkový extrakt vyživuje  
a zklidňuje pokožku, udržuje  
ji hebkou a zdravou bez potřeby 
dalšího ošetření. Dodává pokožce 
přírodní cestou vitamíny, především 
vitamín C, a přispívá k regeneraci 
pokožky. 
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Cestou ke krásné a zdravé pokožce je nepochybně dostatečná hydratace. 
Stejně jako je potřeba hydratovat tělo zevnitř, je nutné myslet také na hyd-
rataci pokožky, pro kterou voda znamená život. Díky ní získává vaše po-
kožka sílu na to, aby byla taková, jaká má být – krásná, hebká, perfektně 
vyživená, mladistvá a s minimem nedokonalostí. Ačkoliv má pitný režim  
na pokožku blahodárný vliv, samotné zvýšení příjmu tekutin někdy ne-
stačí. V takový okamžik je třeba povolat tu správnou hydratační kosmetiku.  
Aby vaše pokožka i pleť neztrácely na pružnosti, kráse a na přirozeném 
půvabu, dopřejte jim kvalitní přírodní péči, jakou si bezesporu zaslouží. 
Prémiová kosmetika Onclé, která je díky přírodním ingrediencím vhodná  
i pro citlivou pokožku, poskytuje pokožce přesně to, co vyžaduje – kom-
plexní péči a dokonalou hydrataci.

SÍLA HYDRATACE
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HYDRATAČNÍ MIST  
NA OBLIČEJ
OSVĚŽUJÍCÍ S MINERÁLY

100 ml

+ pro citlivou pleť a pokožku
+ kyselina hyaluronová
+ BIOLIN P 
+ mořská voda s minerály
+ kokosová voda
+ BIO organická šťáva z aloe vera

Mist neboli mlha má 99% přírodní slo-
žení, které se postará o dokonalou péči.  
Vaši pleť a pokožku osvěží, hydratuje, vyživí, 
navrátí pokožce elasticitu, chrání před nepří-
znivými vlivy, a navíc díky kyselině hyaluro-
nové zpomaluje proces stárnutí. Dopřejte 
své pleti a pokožce dokonalou přírodní péči 
doma i na cestách.

KÓD PRODUKTU: 1071



6 ONCLÉ – ODBOR N Á KOSME TICK Á PÉČE

PÉČE O INTIMNÍ PARTIE

HYGIENA

Čistota a hygiena intimních partií je velmi  
důležitá. Proto dbejte na důkladné mytí  
s vyhovující kosmetikou. Pro intimní ženské 
partie je vhodnější upřednostňovat sprchu  
před vanou.

SPODNÍ PRÁDLO

Každý den přijde spodní prádlo do kontaktu 
s naší kůží, proto je dobré vybrat to správné. 
Vyhněte se polyesteru, viskóze či elastanu  
a zvolte raději přírodní materiál, jako je na-
příklad bavlna. 

TOALETA

Používejte raději neparfemovaný toaletní 
papír. Parfemace může zbytečně dráždit po-
kožku, dokonce může způsobovat i alergic-
kou reakci.

KOSMETIKA

Používejte produkty, které jsou určené pří-
mo na intimní partie. Intimní čisticí olej a in-
timní mycí emulze od Onclé vám poskytnou 
tu nejlepší péči. Tyto produkty podporují 
přirozenou mikroflóru v intimních místech. 

Čistota a hygiena intimních partií je velice důležitá. Či-
sticí olej a emulze vám zaručí šetrnou a zároveň dů-
kladnou péči v intimních místech. Ve 100% přírodním 
složení naleznete unikátní BIOLIN P, který zabraňuje 
opakovanému výskytu kožních problémů. Po aplikaci 
zůstává pokožka čistá a svěží.
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INTIMNÍ MYCÍ EMULZE
AKTIVNÍ OCHRANA S PREBIOTIKY

200 ml

+ pro citlivou pokožku
+ BIO šípkový extrakt
+ BIOLIN P
+ jemné čisticí složky

+ pro citlivou pokožku
+ bezoplachový
+ kyselina mléčná
+ BIOLIN P
+ jojobový olej
+ kokosová voda
+ bavlníkový olej

Intimní mycí emulze od Onclé byla navržena pro 
každodenní použití v intimních partiích žen. Mycí 
emulze obsahuje 100 % přírodních ingrediencí,  
které posilují přirozené prostředí intimních míst. 
Dává intimním partiím pocit čistoty a svěžesti 
během celého dne. Obsahuje přírodní BIOLIN P, 
který podporuje přirozenou mikroflóru kůže.

KÓD PRODUKTU: 1073

INTIMNÍ ČISTICÍ OLEJ
AKTIVNÍ OCHRANA S PREBIOTIKY

100 ml

Čisticí olej na intimní partie má velmi šetrné  
a 100% přírodní složení, které podporuje přiroze-
nou obranyschopnost kůže. Je vhodný pro každo- 
denní péči o intimní místa. V ingrediencích dále 
naleznete BIOLIN P, který podporuje přirozenou 
mikroflóru a ochranu kůže. Za svěží vůní stojí cit-
rusové esenciální oleje.

KÓD PRODUKTU: 1072
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Unikátní kombinace 100% přírodních složek pro-
duktů Onclé dopřeje vaší pokožce výjimečnou 
péči a zanechá ji zdravou, hydratovanou a hebkou. 
Vyzkoušejte kombinaci tělového a mycího mléka, 
které podporují přirozenou mikroflóru vaší po-
kožky a zárověň jí dopřávají ještě větší hydrataci.

KOUZLO PŘÍRODNÍCH INGREDIENCÍ

Častou příčinou ekzémů a jiných dermatologických obtíží bývají 
kosmetické výrobky s obsahem exotických složek, na které není 
naše pokožka zvyklá. My v Onclé vybíráme pro své kosmetické 
produkty prémiové suroviny z české přírody, které jsou pro naše 
tělo přirozené. Právě proto je kosmetika Onclé skvěle snášena a je 
vhodná pro citlivou pokožkou. Naše výrobky Onclé obsahují vy-
soký podíl vzácných BIO olejů a unikátní BIOLIN P, který dopřeje 
pokožce tu nejlepší péči.
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TĚLOVÉ MLÉKO
PÉČE A VITALITA

200 ml

MYCÍ MLÉKO
PÉČE A VITALITA

200 ml

Mycí mléko přináší vaší pokožce jedinečnou péči. 
Šetrně a zároveň efektivně odstraňuje nečistoty. 
Pokožku chrání před nepříznivými vlivy, hydratu-
je a zanechává pokožku hedvábně jemnou. Mycí 
mléko je vhodné pro každodenní péči o pokožku. 

KÓD PRODUKTU: 1074

Tělové mléko chrání vaši pokožku před dehyd-
ratací, podporuje přirozenou strukturu pokožky  
a vyživuje ji. Obsahuje vzácné přírodní BIO oleje 
(arganový a švestkový olej), které se krásně vstře-
bají do pokožky.

KÓD PRODUKTU: 1075

+ pro citlivou pokožku
+ BIO šípkový extrakt
+ BIOLIN P
+ přírodní squalan
+ vitamín E
+ švestkový olej
+ arganový olej

+ pro citlivou pokožku
+ BIO šípkový extrakt
+ BIOLIN P
+ jemné čisticí složky
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ONCLÉ

„Výrobky kosmetické řady Onclé jsme připravovali takříkajíc pro sebe a své 
děti – s velkou dávkou lásky a zodpovědnosti. Věříme totiž, že i my, Češi, 
umíme vyrábět vysoce kvalitní a krásné věci, na které můžeme být právem 
pyšní. Proto jsme všechny naše výrobky vyvíjeli v Čechách a také je zde,  
s ohledem na životní prostředí, vyrábíme. Spojili jsme sílu přírody a moderní 
vědy a vytvořili kosmetiku, s vysokým obsahem jedinečných aktivních látek, 
přírodních složek a BIO olejů, které pečují o pleť a pokožku celého těla. 
Smyslem výrobků Onclé není však pouze pečovat o pokožku, jde o celkový 
způsob zdravého, moderního, ale zároveň rozumného životního stylu pro 
všechny naše ženy a děti.“ 

MARCELA KUBÁTOVÁ, MANAŽERKA PROJEKTU ONCLÉ A MAMINKA DVOU DĚTÍ

ONCLÉ NABÍZÍ DALŠÍ DVĚ UCELENÉ ŘADY:

Dětská řada s BIO šípkovým olejem 
pro citlivou pokožku miminek.

Dámská řada s kmenovými buňkami 
pro problematickou pokožku žen.
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DĚTSKÁ ŘADA  
S BIO ŠÍPKOVÝM 

OLEJEM

DÁMSKÁ ŘADA  
S KMENOVÝMI  
BUŇKAMI



CÍLENĚ PŮSOBÍCÍ KOSMETICKÁ  
PÉČE S ÚČINNÝMI SLOŽKAMI

Výrobce: Melitrade a.s., Domažlická 1232/3,  
130 00 Praha, Česká republika,  

e-mail: info@melitrade.cz,  
tel: +420 465 467 730

WWW.ONCLE.CZ

MELITRADE A.S. © 


