
Twarz
Codzienna, przemyślana pielęgnacja twarzy jest 
kluczowa dla utrzymania dobrej kondycji skóry.  
Na co dzień jest ona narażona na oddziaływanie 
różnych czynników zewnętrznych, takich jak smog, 
zanieczyszczenia czy zmiany temperatury. To, jak 
zadbamy o nią teraz, wpłynie na jej wygląd w przy-
szłości. Kosmetyki IOSSI odpowiadają na potrzeby cer 
wrażliwych. Stworzone na bazie lekkich skwalanów 
i hydrolatów, wykorzystują synergiczne połączenie 
olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych. Kremy 
i esencje, jak również bogata linia serum, maseczek 
i produktów oczyszczających sprawiają, że codzienna 
pielęgnacja staje się wyczekiwanym rytuałem. Piękne, 
naturalne zapachy kosmetyków IOSSI oddziałują na 
zmysły i pozwalają się zrelaksować, a widocznie 
nawilżona i gładka skóra poprawia nastrój i podnosi 
pewność siebie. 



Acerola
cytrusowa esencja
200 ml, 50 ml

97.9% natural
91.6% organic
vegan

Skoncentrowana esencja do twarzy o działaniu 
tonizującym. Wspomaga niwelowanie zmarszczek 
i łagodzenie podrażnień, poprawiając przy tym koloryt 
skóry. Podnosi poziom jej nawilżenia o 45% po 28 
dniach stosowania. Polecana dla każdego rodzaju 
cery. Odpowiednia do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią. 
Nasze ulubione składniki: kompleks kwasów AHA , 
niacynamid, kwas hialuronowy, hydrolat z zielonej her-
baty, hydrolat z kwiatu lipy, hydrolat z róży damasceń-
skiej, ekstrakt z borówki, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt 
z szałwii hiszpańskiej.

A+E+C 
witaminowy koktajl  
pod oczy
10 ml

99.6% natural 
18.4% organic 
vegan

Lekki olejek pod oczy o działaniu przeciwzmarszcz-
kowym. Skutecznie uelastycznia skórę, wspomaga 
jej regenerację, nawilżenie i wygładzenie. Aplikator 
z metalową lub szklaną kulką przyjemnie stymuluje 
i równomiernie rozprowadza olejek. Polecany dla każ-
dego typu cery, zwłaszcza dojrzałej i problematycznej.
Nasze ulubione składniki: retinol, stabilna forma  
witaminy C, naturalna witamina E, olej z pestek cytry-
ny, skwalan, olejek eteryczny z drzewa różanego, olejek 
eteryczny z kadzidłowca.

Czarny Bez
krem pod oczy 
15 ml

88.8% natural 
14.6% organic 
vegan

Kosmetyk o działaniu wygładzającym, odpowiedni do 
pielęgnacji wrażliwej okolicy oczu. Wykazuje działanie 
nawilżające, rozjaśniające i regenerujące. Jego bogata, 
kremowa formuła znakomicie sprawdza się do poran-
nej i wieczornej pielęgnacji. Polecany dla każdego typu 
cery. Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: ekstrakt z czarnego bzu, sta-
bilna forma witaminy C, hydrolat z róży damasceńskiej, 
ekstrakt z winogron, skwalan, olej z czarnej porzeczki, 
olejek eteryczny z kadzidłowca.

Aksamitna Róża
krem regenerująco 
-nawilżający 
50 ml, 15 ml

98.9% natural
30.3% organic
lanolin

Krem do twarzy o działaniu intensywnie nawilżają-
cym, wygładzającym, rozjaśniającym i odżywczym. 
Poprawia elastyczność skóry, zmniejsza widoczność 
zmarszczek i wspomaga regenerację. Polecany dla 
cery suchej, odwodnionej i dojrzałej. Odpowiedni do 
stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: hydrolat z róży damasceń-
skiej, ekstrakt z aceroli, ferment z bambusa, ekstrakt 
z algi brunatnej, olej z szałwii hiszpańskiej, lanolina, 
ekstrakt z róży, olejek eteryczny z kadzidłowca.

Naffi
krem nawilżający
50 ml, 15 ml

97.9% natural 
53.2% organic 
vegan

Krem do twarzy o delikatnej konsystencji, przezna-
czony do pielęgnacji cery mieszanej, naczynkowej 
i problematycznej. Przyspiesza regenerację naskórka, 
działa wzmacniająco i uelastyczniająco, dodatkowo 
wyrównując koloryt skóry. Świetnie nadaje się również 
pod makijaż. Odpowiedni do stosowania w czasie 
ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: hydrolat z róży damasceń-
skiej, olej jojoba, olej awokado, naturalna witamina 
E, olejek eteryczny z drzewa sandałowego, olejek 
eteryczny z kadzidłowca.

Krem 
Ochronny
60 ml

100% natural 
84% organic
vegan

Bezwodny krem do twarzy i rąk. Odżywia i nawilża 
skórę, pozostawiając ją miękką i elastyczną. Chroni 
przed działaniem niskich temperatur i szkodliwych 
czynników zewnętrznych, wspomaga niwelowanie po-
drażnień. Polecany dla każdego typu cery. Odpowiedni 
do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej konopny, 
masło kakaowe, naturalna witamina E, olejek eterycz-
ny z drzewa różanego, olejek eteryczny z lawendy, 
ekstrakt z nagietka.



Dzika Róża 
serum rozświetlające
30 ml, 10 ml

98% natural 
57.5% organic
vegan

Esencjonalne serum olejowe do twarzy o działaniu 
rozświetlającym i wygładzającym. Uelastycznia skórę 
i wyrównuje jej koloryt. Polecane dla każdego rodzaju 
cery, zwłaszcza naczynkowej. 
Nasze ulubione składniki: olej z dzikiej róży, stabilna 
forma witaminy C, naturalna witamina E, skwalan, olej 
z rokitnika, olejek eteryczny z cyprysa, olej eteryczny 
z geranium, ekstrakt z kocanki.

Wiesiołek Baobab 
serum intensywnie 
regenerujące na noc
30 ml, 10 ml

99.9% natural
52.5% organic
vegan

Skoncentrowane serum olejowe do twarzy o działaniu 
ujędrniającym i przeciwzmarszczkowym. Uelastycznia 
i wzmacnia skórę, jednocześnie hamując proces jej 
starzenia. Polecane zwłaszcza dla cery dojrzałej.
Nasze ulubione składniki: naturalna witamina E, stabil-
na forma witaminy C, olej z wiesiołka, olej z baobabu, 
olejek eteryczny z mirry, olejek eteryczny z paczuli, 
olejek eteryczny z kadzidłowca.

Neroli Shake  
eliksir rewitalizujący
50 ml

98.9% natural
65.1% organic 
vegan

Dwufazowy kosmetyk do pielęgnacji twarzy, szyi 
i dekoltu. Łączy właściwości rewitalizującego serum 
z odświeżającym tonikiem. Skutecznie nawilża, 
odżywia i ujędrnia skórę, przepięknie ją przy tym roz-
świetlając. Polecany dla każdego typu cery, zwłaszcza 
suchej, zmęczonej i pozbawionej blasku. Odpowiedni 
do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią. 
Nasze ulubione składniki: hydrolat z kwiatów gorzkiej 
pomarańczy (neroli), hydrolat z róży damasceńskiej, 
kompleks z cytrusów, kwas hialuronowy, stabilna 
forma witaminy C, olej z pestek moreli, malin i cytryny.

Awokado  
serum nawilżające
30 ml, 10 ml 

99.6% natural
48.8% organic
vegan

Delikatny, suchy olejek, który dogłębnie nawilża 
i wygładza skórę twarzy. Ma działanie antyoksydacyj-
ne, stymuluje regenerację skóry, ujędrnia ją i poprawia 
elastyczność. Zapobiega przy tym powstawaniu 
zmarszczek mimicznych. Polecany dla każdego typu 
cery, zwłaszcza wrażliwej i suchej. Odpowiedni do 
stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: skwalan, kwas hialuronowy, 
naturalna witamina E, olej awokado, olej jojoba, olejek 
eteryczny z palmarozy, olejek eteryczny z drzewa 
sandałowego.

Krwawnik Tamanu  
serum dla cery 
z problemami
30 ml, 10 ml

99.9% natural
51.8% organic
vegan

Lekkie serum olejowe do twarzy wspomagające 
regenerację i pielęgnację cery trądzikowej i problema-
tycznej. Skutecznie ogranicza powstawanie niedosko-
nałości nie wysuszając przy tym skóry – pozostawia ją 
nawilżoną, odżywioną i wzmocnioną.
Nasze ulubione składniki: olej tamanu, olej konopny, 
olej jojoba, naturalna witamina E, olejek eteryczny 
z krwawnika, olejek eteryczny z drzewa herbacianego.



Mango Kokos 
delikatny cukrowy 
peeling do ust
15 ml

100% natural
28.6% organic
beeswax

Delikatny peeling do ust o działaniu nawilżającym, 
odżywczym i wygładzającym. Zmiękcza nawet najbar-
dziej spierzchniętą skórę. Polecany dla każdego typu 
cery. Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: masło mango, olej kokosowy, 
olej z pestek cytryny, wosk pszczeli, beta-karoten, 
naturalna witamina E.

Różowy Grejpfrut  
balsam do ust
15 ml

100% natural
77.7% organic
beeswax

Nawilżający balsam do ust o działaniu odżywczym 
i wygładzającym. Po aplikacji pozostawia je cudownie 
miękkie, nawilżone i lekko różowe. Zmiękcza nawet naj-
bardziej suchą skórę, wspierając jej elastyczność i uję-
drnienie. Polecana dla każdego typu cery. Odpowiednia 
do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej z pestek moreli, olej 
jojoba, masło shea i kakaowe, wosk pszczeli, bisabolol, 
naturalna witamina E, ekstrakt z lukrecji, olejek eterycz-
ny z grejpfruta.

Czekolada Pomarańcza  
rewitalizująco-relaksująca 
maseczka z czerwoną glinką
120 ml

99.5% natural 
vegan

Sypka maseczka do twarzy na bazie glinek i ekstraktów 
roślinnych. Posiada silne właściwości antyoksydacyjne, 
działa odżywczo, nawilżająco i przeciwzmarszczko-
wo. Wygładza i ujędrnia. Polecana dla każdego typu 
cery. Odpowiednia do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: glinka czerwona, glinka biała, 
puder z nasion kakaowca, alantoina, copaiba, olejek ze 
słodkiej pomarańczy.

Żurawina Dzika Róża 
antyoksydacyjna maseczka 
z czerwoną glinką
120 ml

99.5% natural 
vegan

Sypka maseczka do twarzy na bazie glinek i ekstrak-
tów roślinnych, polecana zwłaszcza dla cery mieszanej 
i naczynkowej. Pozostawia skórę ujędrnioną, miękką, 
o wyrównanym kolorycie. Odpowiednia do stosowania 
w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: glinka czerwona, glinka 
biała, ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt z róży stulistnej, 
ekstrakt z żurawiny, alantoina, olejek eteryczny z gera-
nium, copaiba.

Granat Wino 
ujędrniająco-oczyszczająca 
maseczka z czerwoną glinką
120 ml

99.5% natural 
vegan

Sypka maseczka do twarzy na bazie glinek i eks-
traktów roślinnych, polecana zwłaszcza dla cery 
suchej i dojrzałej. Wykazuje działanie ujędrniające, 
przeciwzmarszczkowe, rewitalizujące i oczyszczają-
ce. Odpowiednia do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: glinka czerwona, glinka 
biała, ekstrakt z granatu, ekstrakt z dzikiej róży, eks-
trakt z winogron, ekstrakt z zielonej herbaty, alantoina, 
olejek bergamotowy (bez bergaptenu), copaiba, olejek 
z drzewa różanego.



Węgiel 
oczyszczająca pasta  
do mycia twarzy 
120 ml

100% natural 
vegan

Delikatna, głęboko oczyszczająca i nawilżająca pasta 
do mycia twarzy. Nie podrażnia i nie wysusza skóry, 
pozostawia ją oczyszczoną, nawilżoną i aksamitnie wy-
gładzoną. Polecana dla każdego rodzaju cery, zwłasz-
cza mieszanej, tłustej i problematycznej. Odpowiednia 
do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: puder z owsa, puder 
z węgla, puder z ryżu, biała glinka, ferment z rzodkwi, 
ekstrakt z algi, ekstrakt z zielonej herbaty, olejek 
eteryczny z rozmarynu.

Ryż Kokos
nawilżająco-peelingująca 
pasta do mycia twarzy
120 ml

100% natural 
vegan

Delikatna pasta do mycia twarzy o działaniu oczysz-
czającym i lekko złuszczającym. Nie podrażnia i nie 
wysusza skóry, pozostawia ją odświeżoną, miękką 
i nawilżoną. Polecana zwłaszcza dla cery suchej 
i dojrzałej. Odpowiednia do stosowania w czasie ciąży 
oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: puder z ryżu, hydrolizowa-
ne proteiny ryżowe, ekstrakt z kokosa, lekki skwalan 
z trzciny cukrowej, biała glinka, bisabolol, olejek 
eteryczny z palmarozy.

Śliwka
hydrofilny olejek  
do demakijażu
100 ml

90.2% natural
46.7% organic 
vegan

Hydrofilny olejek do demakijażu, który łącząc się 
z wodą tworzy przyjemną mleczną emulsję. Dokładnie 
myje skórę, pozostawiając ją nawilżoną, wygładzo-
ną i odświeżoną. Dogłębnie oczyszcza bez efektu 
ściągnięcia. Usuwa nawet wodoodporny makijaż oraz 
miejskie zanieczyszczenia. Polecany dla każdego typu 
cery. Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej z pestek śliwki, olej 
z pestek moreli, olej krokoszowy, olej z lnianki siewnej, 
olej jojoba, olej rokitnikowy, naturalna witamina E.

Krokosz 
lekki olejek do 
oczyszczania twarzy
100 ml

100% natural
84.8% organic 
vegan

Niezwykle lekki olejek do oczyszczania oraz demakija-
żu twarzy. Skutecznie i łagodnie rozpuszcza nawet wo-
doodporny makijaż bez efektu ściągnięcia. Pozostawia 
skórę nawilżoną i aksamitnie gładką w dotyku. Regu-
larnie stosowany przywraca skórze balans. Polecany 
dla każdego typu cery. Odpowiedni do stosowania 
w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej krokoszowy, olej konop-
ny, olej lniany, olej z pestek moreli, olej jojoba, lekki 
skwalan z trzciny cukrowej, naturalna witamina E.

Ryżowa Piana
do mycia twarzy
150 ml

95.2% natural
19% organic
vegan

Lekka pianka do codziennego mycia twarzy. Dokładnie 
oczyszcza, jednocześnie wspomagając regenerację 
naskórka. Ma działanie nawilżające, kojące i odświe-
żające. Nie wysusza skóry. Polecana dla każdego typu 
cery. Odpowiednia do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: woda pomarańczowa, pan-
tenol, ekstrakt z kokosa, ferment z bambusa, ekstrakt 
z chia, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z zielonej herbaty, 
ekstrakt z lukrecji.



Ciesz się odżywioną, pachnącą skórą, nasyconą 
energią z roślin, dzięki naszym cukrowo-solnym 
peelingom. Ich receptury zawierają ekstrakty bota-
niczne, olejki eteryczne, bazują zaś na maśle shea. 
Po kąpieli pozostawiają ciało nawilżone, miękkie 
w dotyku i delikatnie złuszczone. Aby wzmocnić efekt 
gładkiej skóry stworzyliśmy aromatyczny balsam do 
ciała, masła oraz kurację do rąk na bazie olejów, maseł 
i olejków. Wszystkie sprawiają, że zrelaksowane staje 
się nie tylko ciało, ale i zmysły. Zadbaliśmy również 
o potrzeby pielęgnacyjne przyszłych mam – ich ciała 
wymagają szczególnej, troskliwej uwagi. Delikatny 
masaż przy użyciu naszych dedykowanych olejków do 
pielęgnacji ciała pozostawia skórę elastyczną, odży-
wioną i nawilżoną. Produkty mają przy tym delikatny 
zapach, który od razu wprawia w dobry nastrój.

Ciało



Słodka Pomarańcza
balsam do ciała 
240 ml

99% natural 
11.5% organic
vegan

Odżywczy balsam do pielęgnacji ciała o otulającym 
zapachu słodkiej pomarańczy i czekolady. Cudownie 
pielęgnuje skórę, pozostawiając ją dogłębnie nawilżo-
ną, miękką i aksamitnie gładką w dotyku. Zapewnia 
natychmiastowe uczucie ulgi oraz chroni przed wpły-
wem szkodliwych czynników zewnętrznych. Polecany 
dla każdego typu skóry, zwłaszcza suchej. Odpowiedni 
do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: ekstrakty (z kokosa, kakaow-
ca i chia), ferment z bambusa, bisabolol, beta-karoten, 
estry jojoba, masło kakaowe, oleje (z pestek granatu, 
ze słodkich migdałów, z zarodków pszenicy i rokitnika). 

Morela 
aksamitna kuracja do rąk
50 ml

85.4% natural 
26% organic
vegan

Skoncentrowana, aksamitna kuracja do rąk z wi-
taminą C, niacynamidem i granatem zapewnia 
optymalne nawilżenie skóry. Bogata formuła oparta 
na witaminach C i B3, skutecznie wspomaga redukcję 
przebarwień oraz daje efekt przyjemnego wygładze-
nia, który utrzymuje się przez długi czas. Kosmetyk 
polecany dla każdego typu skóry, zwłaszcza suchej 
i szorstkiej. Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży 
oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: masło shea, witamina B3, 
stabilna forma witaminy C, naturalna witamina E, 
prowitamina B5, copaiba, olej z pestek moreli, skwalan 
z trzciny cukrowej, puder ryżowy, estry oleju z pestek 
granatu.

Rozmaryn Limonka 
energetyzujący, cukrowo-solny 
peeling do ciała 
250 ml

 

99.7% natural 
vegan

Cukrowo-solny peeling do ciała dogłębnie nawilża 
i odżywia skórę, pozostawiając ją gładką i odświeżoną. 
Delikatnie złuszcza martwy naskórek, ujędrnia i uela-
stycznia. Polecany dla każdego typu skóry. Odpowied-
ni do stosowania w czasie ciąży oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: sól epsom, olej ryżowy, 
olej krokoszowy, masło shea, olej szałwiowy, olejek 
eteryczny z rozmarynu, naturalna witamina E, copaiba, 
olejek eteryczny z limonki.

Trawa Cytrynowa 
energetyzujący, cukrowo-solny 
peeling do ciała 
250 ml

99.7% natural 
vegan

Cukrowo-solny peeling do ciała doskonale złusz-
cza naskórek, wygładza i odżywia, przywracając 
skórze promienny wygląd. Pozostawia ją nawilżoną, 
elastyczną i odświeżoną. Skutecznie pielęgnuje skórę 
ze skłonnością do powstawania cellulitu i rozstępów. 
Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży oraz 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: różowa sól himalajska, masło 
shea, olej z pestek moreli, olej z pestek winogron, eks-
trakt z kwiatów hibiskusa, naturalna witamina E, olejek 
eteryczny z trawy cytrynowej i geranium.

Mandarynka Pomarańcza 
aromatyczny, cukrowo-solny 
peeling do ciała 
250 ml

99.7% natural
vegan

Cukrowo-solny peeling do ciała doskonale złuszcza 
martwy naskórek, poprawia mikrocyrkulację i wygła-
dza. Pozostawia skórę nawilżoną i elastyczną. Głęboko 
ją odżywia, zapobiegając powstawaniu cellulitu 
i rozstępów. Odpowiedni do stosowania w czasie ciąży 
oraz karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: sól kamienna, olej z pestek 
moreli, masło shea, beta-karoten, olej ze słodkich 
migdałów, naturalna witamina E, olejek eteryczny 
z pomarańczy, cytryny, mandarynki i grejpfruta.



Spice of India 
regenerujące 
masło do ciała
120 ml

100% natural 
85% organic 
vegan

Bezwodny mus do ciała, który regeneruje i pielę-
gnuje skórę, pozostawiając ją odżywioną, przyjemną 
w dotyku i elastyczną. Dogłębnie nawilża i chroni 
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Działa 
rewitalizująco i ujędrniająco, przeciwdziała procesom 
starzenia. Polecany dla każdego typu skóry.
Nasze ulubione składniki: olej arganowy, olej ze słod-
kich migdałów, masło shea, masło kakaowe, naturalna 
witamina E, beta-karoten, olejek eteryczny paczuli.

May Chang 
aromatyczne 
masło do ciała 
120 ml

100% natural
87.6% organic
vegan

Bezwodny mus do ciała, który pielęgnuje i regeneruje 
skórę, pozostawiając ją gładką i cudownie pachnącą. 
Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia 
i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Silnie odży-
wia, zwiększając sprężystość i elastyczność. Polecany 
dla każdego typu skóry.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej kokoso-
wy, olej konopny, olej ze słodkich migdałów, masło 
kakaowe, naturalna witamina E, olejek eteryczny 
z grejpfruta olejek eteryczny may chang.

Flower Power 
aromatyczne 
masło do ciała 
120 ml

100% natural
81.2% organic
vegan

Bezwodny mus do ciała, który nawilża i wspomaga 
regenerację skóry pozostawiając ją gładką, odżywioną 
i pachnącą. Polecany dla każdego typu skóry.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej kokosowy, 
olej ze słodkich migdałów, olej krokoszowy, masło 
kakaowe, naturalna witamina E, beta-karoten, olejek 
eteryczny z geranium, olejek eteryczny ylang-ylang.

Mandarynka Bergamotka 
regenerujące 
masło do ciała
120 ml

100% natural 
88% organic 
vegan

Bezwodny mus do ciała, który pielęgnuje i regeneruje 
skórę, pozostawiając ją odżywioną, przyjemną w do-
tyku i elastyczną. Nawilża i chroni przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi, zmiękcza i ujędrnia.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej krokoszowy, 
olej ze słodkich migdałów, masło kakaowe, naturalna 
witamina E, olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy, 
olejek eteryczny z bergamotki (bez bergaptenu).

Lawenda 
nawilżające 
masło do ciała
120 ml

100% natural
82.7% organic
vegan

Bezwodny mus do ciała, który pielęgnuje skórę, pozo-
stawiając ją odżywioną, przyjemną w dotyku i elastycz-
ną. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, 
wspomaga regenerację i chroni przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi. Działa rewitalizująco, 
ujędrnia i przeciwdziała procesom starzenia. Polecany 
dla każdego typu skóry.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej z otrębów 
ryżowych, olej awokado, masło kakaowe, naturalna 
witamina E, olejek eteryczny z drzewa różanego 
i lawendy.



Czerwone Maliny 
delikatny olejek 
do twarzy
30 ml

100% natural 
74.4% organic 
vegan

Olejek do pielęgnacji twarzy przeznaczony dla kobiet 
w ciąży wrażliwych na mocne zapachy. Nawilża, pie-
lęgnuje, odżywia i widocznie poprawia kondycję skóry. 
Polecany dla każdego typu cery. Odpowiedni do stoso-
wania również w czasie karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej krokoszowy, olej z pestek 
moreli, olej z pestek malin, olej jojoba, naturalna witami-
na E, olej z rokitnika, olejek eteryczny z drzewa sandało-
wego, olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy. 

Sezam Maliny 
aromatyczny olejek  
przeciw rozstępom
50 ml

100% natural 
56.2% organic 
vegan

Lekki olejek do masażu delikatnej skóry w ciąży. 
Łagodzi, odżywia i nawilża pozostawiając skórę zrege-
nerowaną i elastyczną. Wygładza przy tym istniejące 
rozstępy. Odpowiedni do stosowania również w czasie 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej z pestek malin, olej 
z dzikiej róży, olej jojoba, skwalan, olej z ogórecznika, 
naturalna witamina E, olejek eteryczny z kadzidłowca.

Migdały Owies 
bezzapachowy olejek  
przeciw rozstępom
50 ml

100% natural 
56.2% organic 
vegan

Bezzapachowy, lekki olejek do delikatnego masażu 
w ciąży. Łagodzi, odżywia i nawilża, pozostawiając 
skórę zregenerowaną i elastyczną. Wygładza przy 
tym istniejące rozstępy. Polecany dla każdego typu 
skóry. Odpowiedni do stosowania również w czasie 
karmienia piersią.
Nasze ulubione składniki: olej z migdałów, lipidy  
owsiane, olej sezamowy, olej z pestek malin, olej  
z dzikiej róży, olej jojoba, naturalna witamina E.

Lawenda Rumianek 
krem ochronny 
dla dzieci
60 ml

100% natural 
84.5% organic 
vegan

Naturalny krem do delikatnej skóry dzieci od 1 dnia 
życia. Wygładza, odżywia i pielęgnuje strefy podraż-
nione. Skutecznie chroni przed działaniem czynników 
atmosferycznych – wiatru i mrozu. Odpowiedni dla 
skóry wrażliwej.
Nasze ulubione składniki: masło shea, olej konopny, 
masło kakaowe, ekstrakt z nagietka w oleju z pestek 
winogron, naturalna witamina E, olejek eteryczny z la-
wendy, olejek eteryczny z rumianku, olejek eteryczny 
z drzewa różanego.

Relaksujący 
olejek dla dzieci
100 ml

100% natural
99.5% organic
vegan

Delikatny olejek do codziennej pielęgnacji skóry 
i mycia dziecka od pierwszego dnia życia. Działa 
ochronnie, relaksująco, nawilżająco i odżywczo. 
Odpowiedni dla skóry wrażliwej. 
Nasze ulubione składniki: olej ze słodkich migdałów, 
olej jojoba, olejek eteryczny z lawendy, olejek eteryczny 
z rumianku, naturalna witamina E.

Delikatny 
olejek dla dzieci
100 ml

100% natural 
99.8% organic
vegan

Bezzapachowy olejek do codziennej pielęgnacji skóry 
i mycia dziecka od pierwszego dnia życia. Działa 
ochronnie, nawilżająco i odżywczo. Odpowiedni dla 
skóry wrażliwej.
Nasze ulubione składniki: olej ze słodkich migdałów, 
olej jojoba, naturalna witamina E.
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Pikantna 
Trawa Cytrynowa 
olejek do brody
30 ml

100% natural 
16% organic 
vegan

Olejek do pielęgnacji brody i wąsów. Nawilża, odżywia, 
wzmacnia i pobudza do wzrostu w. Sprawia, że włosy 
stają się silne, a zarazem miękkie w dotyku.
Nasze ulubione składniki: olej makadamia, olej seza-
mowy, olej z czarnej porzeczki, naturalna witamina E, 
olejek eteryczny z grejpfruta, olejek eteryczny z trawy 
cytrynowej, ekstrakt z chmielu, ekstrakt z pokrzywy.

Rozmaryn Lawenda 
wzmacniający olejowy  
zabieg do włosów
100 ml

100% natural 
vegan

Olejek do włosów o wyjątkowych właściwościach 
wzmacniających i regenerujących. Włosy stają się 
gęste, miękkie w dotyku i błyszczące. Wzmacnia ce-
bulki i powierzchnię włosów, jednocześnie stymulując 
ich wzrost.
Nasze ulubione składniki: olej z pestek dyni, olej 
makadamia, olej z lnianki siewnej, olej sezamowy, olej 
krokoszowy, naturalna witamina E, olejek eteryczny 
z rozmarynu, olejek lawendowy, ekstrakt z prawoślazu, 
ekstrakt z pokrzywy.

Makadamia 
Czarna Porzeczka olejowy 
zabieg do włosów suchych
100 ml

100% Natural 
vegan

Olejek do włosów o właściwościach nawilżających, 
wygładzających i przywracających połysk. Sprawia, że 
włosy stają się zregenerowane i miękkie w dotyku. 
Nasze ulubione składniki: olej abisyński, olej z czarnej 
porzeczki, olej makadamia, olej z zarodków pszenicy, 
beta-karoten, naturalna witamina E, olejek eteryczny 
z cedru, olejek z drzewa sandałowego, olejek eteryczny 
z szałwii, ekstrakt z chmielu, ekstrakt z prawoślazu.

Konopia Kokos 
olejowy zabieg do włosów 
przetłuszczających się 
100 ml

100% natural 
vegan

Olejek do włosów, który reguluje produkcję sebum 
oraz przeciwdziała przetłuszczaniu się skóry głowy 
i włosów. Dzięki niemu włosy stają się nawilżone, 
zdrowe i przyjemne w dotyku. 
Nasze ulubione składniki: olej konopny, olej kokosowy, 
olej z lnianki siewnej, olej sezamowy, olej z czarnej 
porzeczki, olej z zarodków pszenicy, copaiba, olejek 
eteryczny z eukaliptusa, olejek eteryczny ylang-ylang, 
ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z chmielu.
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Wykorzystując synergię olejków eterycznych 
i naturalnych ekstraktów roślinnych produkuje-
my kosmetyki, które nie tylko działają na naszą 
skórę, ale również na zmysły.
Dbamy o zrównoważony rozwój i etykę na każ-
dym etapie produkcji, magazynowania i wysyłki 
naszych produktów. Naszym celem jest bycie 
najlepszą firmą kosmetyczną dla świata, a nie 
najlepszą firmą kosmetyczną na świecie. Wie-
rzymy, że świadome gospodarowanie zasobami 
i potrzebami naszej firmy teraz, wpłynie pozy-
tywnie na życie przyszłych pokoleń.
Kosmetyki IOSSI zostały docenione i nagrodzone 
w wielu branżowych plebiscytach.

Pachnące, naturalne
kosmetyki tworzone  
w harmonii z naturą.

Stosujemy naturalne i organiczne składniki najwyższej 
jakości. Wszystkie akceptowane są przez Ecocert/
COSMOS. 

Składniki których używamy w naszych produktach po-
zyskiwane są z poszanowaniem praw zwierząt. Etyczne 
metody pozyskiwania surowców są niezwykle ważne 
dla nas oraz dla naszej uczciwości jako marki. 

Stosujemy wysokie stężenia składników aktywnych, 
które zapewniają skuteczną, bezpieczną pielęgnację.

Większość opakowań kosmetyków IOSSI zrobiona 
jest ze szkła – surowca o nieograniczonej możliwości 
przetwarzania. 

Jako producent naturalnych kosmetyków czujemy się 
zobowiązani do szanowania środowiska, w którym 
żyjemy. Bierzemy udział w lokalnych akcjach sprzątania 
świata i współpracujemy z lokalnymi organizacjami 
(Lasy Państwowe, NGO). 

Korzystamy z najnowszych badań naukowych potwier-
dzających skuteczność i bezpieczeństwo surowców, 
których używamy, jak również samych kosmetyków. 


