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oni.sh #06 

men 

face cream 

przeciwzmarszczkowy krem dla mężczyzn 
anti-wrinkle cream for men 

crème anti-rides pour les hommes 
 

50 ml 

PL ONI.SH przeciwzmarszczkowy krem dla mężczyzn jest przeznaczony do codziennej 

pielęgnacji dojrzałej skóry. Stosowany regularnie zmniejsza widoczność istniejących zmarszczek i 

opóźnia pojawianie się nowych.  

ONI.SH przeciwzmarszczkowy krem skutecznie chroni przed wystąpieniem podrażnień i 

zaczerwienień – szczególnie powstałych po goleniu maszynką elektryczną. Krem szybko się wchłania i 

nie pozostawia tłustej warstwy.  

  

EN ONI.SH anti-wrinkle cream for men is dedicated for daily care of mature face skin. Applied 
regularly, it reduces visibility of existing wrinkles and delays the appearance of new ones.  
  
ONI.SH anti-wrinkle cream effectively protects the skin from irritation and redness, especially those 
resulting from electric shaving. The cream absorbs quickly and does not leave a greasy layer. 
 
FR La crème anti-rides ONI.SH pour homme est destinée aux soins quotidiens de la peau 
mature. Utilisée régulièrement, elle aide à réduire la visibilité des rides existantes et retarde 
l’apparition de nouvelles.  
 
La crème anti-rides ONI.SH protège efficacement contre les irritations et les rougeurs – en particulier 
contre celles qui apparaissent après le rasage avec un rasoir électrique. La crème est rapidement 
absorbée et ne laisse pas de film gras sur la peau. 
 

Sposób użycia:  
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Niewielką ilość kremu należy rozprowadzić 
na czystej i suchej skórze twarzy, omijając okolice oczu. Pozostawić do wchłonięcia. Produkt 
przeznaczony jest dla osób dorosłych do codziennego stosowania.  
 

Directions for use:  
For external use only. Apply a small amount of the cream on the cleansed and dry skin of your face, 
avoiding the area around the eyes. Leave it to absorb. Product meant for adults for daily use.  
 
Mode d'emploi: 

Pour usage externe seulement. Appliquez une petite quantité de crème sur une peau propre et sèche 
du visage, en évitant le contour des yeux. Laissez absorber. Le produit est destiné aux adultes, pour 
un usage quotidien. 
 

Przeciwwskazania: 
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. 
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Contradictions:  
Allergy to any of the ingredients. 
  
Contre-indications:  
Sensibilité à un des composants du produit. 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C. Nie 

chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Storage  
Keep in original packaging, in temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. Keep away from 
children.  

 
Conservation:  
Conserver dans l’emballage d’origine, à une température inférieure à 25˚C. Ne pas mettre au 
réfrigérateur ni au congélateur. Conserver hors de la portée des enfants.  
 

Przebadany dermatologicznie.  
Dermatologically tested.   
Testé sous contrôle dermatologique. 

INGREDIENTS/SKŁADNIKI: Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Isohexadecane, Macadamia Integrifolia 
Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/ Capric 
Triglyceride/ Spilanthes Acmella Flower Extract, Propylene Glycol/ Sodium Hyaluronate, Glycerin/ 
Butylene Glycol/ Carbomer/ Polysorbate 20/ Palmitoyl Oligopeptide / Palmitoyl Tetrapeptide-7/ 
Sodium Lactate, Vitis Vinifera Seed Oil/ Tocopherol, Dimethicone,  Phenoxyethanol/ 
Ethylhexylglycerin, Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Stearyl Alcohol, 
Tocopherol, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Disodium EDTA, Lactic Acid, 
Sodium Hydroxide, BHA, Linalool, Limonene. 
 

Nr partii/ Batch No/ N˚ de lot:  
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best used before the end of/ À utiliser de préférence avant fin:  
 
Producent/ Producer/ Fabricant:  
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice 

 


