


ICB Pharma jest polską firmą naukowo-

badawczą oraz produkcyjną, 

opartą na rodzinnym kapitale. 

Oferujemy oryginalne rozwiązania mające 

praktyczne zastosowanie w ochronie 

zdrowia ludzi i zwierząt, higienie

sanitarnej, rolnictwie i ogrodnictwie.

Nasze produkty dostępne są w 80 krajach 

na wszystkich kontynentach.



ICB Pharma posiada certyfikaty jakości ISO 13485:2016-04,

ISO 9001:2015 oraz certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL).



Nasze 

marki:



• Gwarantuje 100% skuteczność w eliminacji wszy oraz 

gnid dzięki technologii „o-effect”

• Skuteczny po jednym zastosowaniu, bez potrzeby

powtarzania zabiegu

• Bezpieczny, nie zawiera środków owadobójczych

• Dostępny w opcji 30ml z grzebieniem  i zestawów do 

kompleksowego leczenia wszawicy 50 i 100ml.

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.nitolic.pl

Leczenie wszawicy

Pipi Nitolic® 30 ml  grzebieniem, zestawy 50 i 100ml



Pipi NITOLIC® prevent plus spray

• Chroni przed zarażeniem wszawicą (pediculosis)

• Zawiera składniki pochodzenia naturalnego

• Do codziennego stosowania

• Nie tłuści włosów i nie pozostawia plam

• Dostępny w poj. 75 i 150ml.

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.nitolic.pl

Ochrona przed wszawicą



Ochrona przed wszawicą 

Nitolic® prevent gumki do włosów

• Skuteczna i natychmiastowa ochrona przed 

zarażeniem wszawicą

• Bez pestycydów i sztucznych składników

– 100% naturalna formuła

• W opakowaniu GRATIS książeczka z pomysłami

na fryzury na każdy dzień tygodnia

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.nitolic.pl



• Chroni przed chorobotwórczym 

działaniem alergenów obecnych 

w kurzu domowym

• Działanie ochronne utrzymuje 

się do 6 miesięcy

• Skuteczność potwierdzona 

badaniami 

• Bezpieczny dla dzieci i zwierząt

Środek higieniczny

Wsparcie leczenia alergii 

Więcej na stronie www.allergoff.pl

Allergoff® wash 

dodatek do prania

w niskich temperaturach

Allergoff® 

neutralizator alergenów kurzu

domowego

• Skuteczny w niskich 

temperaturach

• Ułatwia usuwanie alergenów     

i pasożytów z tkanin

• Chroni zwierzęta domowe 

przed alergenami i pasożytami

• Ogranicza ryzyko przeniesienia 

kleszczy w środowisko domowe

Środek higieniczny



• Wzmacniają i odbudowują naturalną barierę ochronną skóry

• Łagodzą objawy takie jak suchość skóry, świąd i ogólny dyskomfort, 

wspomagają leczenie dermatoz (AZS, łuszczyca, ŁZS)

• Zawierają naturalne kompleksy olejowe i prebiotyki, które 

stymulują wzrost dobroczynnej flory bakteryjnej stanowiącej tarczę 

ochronną skóry. 

Linia Allergoff® atopy nie zawiera parafiny, parabenów, substancji 

zapachowych, barwników i składników odzwierzęcych.

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.allergoff.pl

Wsparcie leczenia dermatoz

Allergoff® atopy barierowa Emulsja do kąpieli leczniczych, barierowa Oliwka do 

kąpieli leczniczych, powlekająco barierowy Krem do ciała.



Profilaktyka chorób odkleszczowych
KICK THE TICK® expert zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy

• Zawiera komplet akcesoriów potrzebnych do bezpiecznego 

usunięcia kleszcza

• Ogranicza ryzyko zakażenia podczas zabiegu usuwania kleszcza 

(APRF TECHNOLOGY™)

• Bezpieczny dla ludzi i zwierząt

• Nie zawiera środków owadobójczych.

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.kickthetick.pl i www.pogotowiekleszczowe.pl



Profilaktyka chorób odkleszczowych
KICK THE TICK® przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy

• Umożliwia bezpieczne usunięcie kleszczy u ludzi oraz zwierząt

• Posiada 2 różniące się wielkością końcówki dostosowane 

do usuwania nimf lub okazów dorosłych kleszczy.

• Ergonomiczny kształt

• W opakowaniu GRATIS – etui do higienicznego przechowywania 

przyrządu.

Wyrób medyczny

Więcej na stronie www.kickthetick.pl i www.pogotowiekleszczowe.pl



Profilaktyka chorób odkleszczowych

• Skutecznie chroni przed kleszczami, komarami i meszkami

• Oparty na trójkskładnikowej formule

(Ikarydyna, Citriodol, Butyloacetyloaminopropionian etylu)

• W stopniu minimalnym jest wchłaniany przez skórę, nie powoduje 

podrażnień

• Działa odstraszająco na kleszcze i owady oraz zakłóca ich receptory 

czuciowe

• Zapewnia skuteczną ochronę do 4 godzin

• Dostępny w poj. 200 i 90ml.

Produkt biobójczy

Więcej na stronie www.kickthetick.pl i www.pogotowiekleszczowe.pl

KICK THE TICK® Max Repelent Plus 



• Unikalna kompozycja składników

• Chłodzi i redukuje uczucie świądu

• Redukuje zaczerwienienie i obrzęk, działa ściągająco

• Nawilża, łagodzi i regeneruje skórę

• W przypadku roll-on zwiększone działanie chłodzące dzięki 

aplikatorowi z metalową kulką.

Kosmetyk

Więcej na stronie www.recotin.pl

Recotin żel i roll-on po ukąszeniu

Ulga po ukąszeniu

NOWOŚĆ!



• Unikalna kompozycja składników

• Zmniejszają uczucie świądu, redukują zaczerwienienie

• Łatwe w użyciu

• Tworzą mechaniczną barierę, która zapobiega 

uszkodzeniu skóry w miejscu po ukąszeniu

• Zawierają 10 szt. plastrów transparentnych i 20szt.

plastrów z motywami zwierzątek.

Kosmetyk

Więcej na stronie www.recotin.pl

Recotin plastry po ukąszeniu 

Ulga po ukąszeniu



• Łagodzi objawy takie jak obrzęki i zaczerwienienie

• Zmniejsza widoczność popękanych naczynek

• Przynosi uczucie ulgi i odprężenia

• Poprawia wygląd i kondycję skóry

Kosmetyk

Więcej na stronie www.icbpharma.pl

Allenogi Forte żel do codziennej pielęgnacji skóry zmęczonych, 

opuchniętych i tzw. „ciężkich” nóg

Pielęgnacja nóg



R A Z E M  M O Ż E M Y  O S I Ą G N Ą Ć  W I Ę C E J

ICB Pharma, ul. Lema 10, 43-600, Jaworzno, info@icbpharma.com, www.icbpharma.com


