díjnyertes növényi hatóanyagok

parabénmentes
SZÉPSÉG | MINŐSÉG | INNOVÁCIÓ

anti-allergén
kőolajszármazék mentes

www.heliadprofessional.hu
www.facebook.com/HeliaDProfessional

mesterséges színezékektől mentes

‘80

Kedves Kozmetikusok!
A ‘80-as évek elején a magyar nézők egy tévéinterjúban, megismerhettek egy idős hölgyet,
aki a kora ellenére növényi hatóanyagokból készített saját krémjének köszönhetően bámulatos
módon megőrizte arcbőre frissességét, simaságát. Nedeczky néni megjelenése meggyőző
volt, így egy nagy magyar gyógyszergyár érdemesnek tartotta a krémet arra, hogy alapos
laboratóriumi vizsgálatnak vesse alá. Az egyértelmű klinikai eredmények után a termék
óriási siker lett.
A Helia-D azóta a minőségi magyar kozmetikum szimbóluma. Sikeres lakossági szereplésünk,
fejlesztői tapasztalataink alapján elérkezettnek láttuk az időt egy új professzionális termékcsalád kifejlesztésére. A Helia-D Professional a szépségápolás új dimenzióját tárja Ön elé a
bőr természetes szépségének, fiatalságának, vitalitásának megőrzése érdekében, felhasználva a
múlt tapasztalatait és a jelen tudományos kutatásainak elismert vívmányait.

www.heliadprofessional.hu

Törekszünk a bevált saját hatóanyagaink (napraforgószár-kivonat, kukoricacsíra olaj,
körömvirágolaj) és a legmodernebb fejlesztések eredményeinek ötvözésére (alma-, argán-,
feketenadálytő őssejt, hyaluronsav, tengeri kollagén, tarafa kivonat, poliszacharidok).
A Helia-D Professional termékeire jellemző:
- növényi hatóanyagokat tartalmaznak
- parabénmentesek
- kőolajszármazék mentesek
- nem tartalmaznak allergéneket
- nem tartalmaznak mesterséges színezéket
- nem végzünk állatkísérleteket
- szérumaink önmagukban is használhatóak, akár krém helyett, vagy mellé is
- a krémpakolások, gél maszkok és utóápolási termékeink mind önmagukban és kozmetikai
gépekkel együtt is alkalmazhatóak
Közel 60 termékünkkel igyekszünk a kozmetikai kezelések minden fázisára hatékony
megoldást nyújtani. A katalógus ajánlott kezelési sorozatokat tartalmaz.
Termékeink sokrétűen variálhatóak, minden termékcsalád kompatibilis egymással,
a kezelések ezáltal személyre szabhatóak, a bőr típusának és állapotának megfelelően. Az
ajánlott kezeléseken túl a variációk száma végtelen. Az utóápolási termékek eladhatósága
kiemelkedő a magas hatóanyagtartalmának, illetve elegáns csomagolásának köszönhetően.
Helia-D Professional

EXCLUSIVE KEZELÉSEK

TARTALOM

TISZTÍTÓ SOROZAT
Biogél Peeling
Hidratáló Arctej
Gyümölcssavas Peeling
Hidratáló Géltonik
Teafaolajos Géltonik
MASSZÁZSKRÉMEK ARCRA
Bőrsimító Masszázsolaj
Feszesítő Masszázskrém
Puhító Masszázskrém
NAPRAFORGÓ-NARANCS SOROZAT
Napraforgószár-kivonatos Szemránckrém
Napraforgószár-kivonatos Ránctalanító Krém
Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém
Narancsos Feszesítő Szérum
Szuperhidratáló Narancsgél
Arcpezsdítő Narancs Maszk
TENS’ UP EMELKEDJ SOROZAT
Tens’ Up Lifting Krém
Stimuláló Szérum
Glükóz Szérum
Királykék Géles Hidratáló Maszk
Botox Hatású Ránctalanító Maszk
FŰSZER SOROZAT ZSÍROS PROBLÉMÁS BŐRRE
Gyógynövényes Szérum
Ichtiolos Gyulladáscsökkentő Gél
Fekete Szappan
Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Mattosító Nappali Krém
FŰSZER SOROZAT ÉRZÉKENY BŐRRE
Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam
Zöld Nyugtató Krém
Vadgesztenyés Nappali Krém (SPF15)
Vadgesztenyés Éjszakai Krém
Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

7. oldal
8. oldal
9. oldal
9. oldal
9. oldal

200 ml
250 ml
250 ml

11. oldal
13. oldal
13. oldal

30 ml
50 ml
50 ml
15 ml
250 ml
75 g

15. oldal
15. oldal
15. oldal
16. oldal
17. oldal
17. oldal

50 ml
15 ml
30 ml
20 g
30 g

19. oldal
20. oldal
21. oldal
21. oldal
21. oldal

15 ml
250 ml
50 ml
250 ml
50 ml

23. oldal
23. oldal
24. oldal
25. oldal
25. oldal

250 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

27. oldal
27. oldal
28. oldal
29. oldal
29. oldal

TARTALOM

HYALURON SOROZAT
Hyaluron Gél
Hyaluron Krémpakolás
Hyaluron Argán Őssejtes Krém
Hyaluron Koktél Ampulla
Hyaluron Energetizáló Tisztító Hab
Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém
MEZOTERÁPIÁS SOROZAT
C-vitaminos Enzimes Peeling
Peptides és Őssejtes Mezo Ampulla
Peptides és Őssejtes Mezo Koncentrátum
Peptides és Őssejtes Krémpakolás
TOKAJI ASZÚ SOROZAT
Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab
Második Bőr Hatású Maszk
Tokaji Aszús Masszázskrém
Tokaji Aszúszemes Gél
Tokaji Aszús Krémgél
Tokaji Aszús Tápláló Krém
Tokaji Aszús Éjszakai Krém
ALMA ŐSSEJTES SOROZAT
Alma Őssejtes Ránctalanító Maszk
Aranykristály Gélmaszk
Alma Őssejtes Szemránckrém
Alma Őssejtes Ránctalanító Krém
Alma Őssejtes Ránctalanító Szérum
Mágikus Algás Peeling Maszk
PÁNDI MEGGYES SOROZAT
Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő Krém
Pándi Meggyes Kollagénes Szemránckrém
Pándi Meggyes Kollagénes Gél
Pándi Meggyes Kollagénes Hab
Pándi Meggyes Kollagénes Tonik

Hatóanyagok
Kezelési terv bőrtípusonként
Exkluzív kezelések
Kezelési mennyiségek
Jegyzetek

250 ml
250 ml
50 ml
5x2 ml
200 ml
50 ml

31. oldal
31. oldal
31. oldal
31. oldal
33. oldal
33. oldal

250 ml
5x2 ml
50 ml
250 ml

36. oldal
37. oldal
37. oldal
37. oldal

15 ml
200 ml
50 g
250 ml
250 ml
50 ml
50 ml
50 ml

40. oldal
41. oldal
41. oldal
41. oldal
42. oldal
43. oldal
43. oldal
43. oldal

8 ml
15 g
30 ml
50 ml
15 ml
90 g

45. oldal
45. oldal
45. oldal
46. oldal
47. oldal
47. oldal

50 ml
30 ml
250 ml
200 ml
250 ml

49. oldal
49. oldal
50. oldal
51. oldal
51. oldal

52-55. oldal
56-57. oldal
58-59. oldal
60-62. oldal
63-64. oldal

Biogél Peeling
Kimélő mechanikai peeling

TISZTÍTÓ
SOROZAT

Lágy géles peeling, mely hatékonyan távolítja el az elhalt hámsejteket és a bőrön lévő szennyeződéseket. A serkentő mikro-masszázst
a Peelingben található olívamag őrlemény biztosítja. Növényi hatóanyagai már a peeling alkalmazása közben elkezdik a vendég
bőrének feltöltését, hidratálását.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Aloe Vera, Zirhafirm (feszesítő növényi komplex), Allantoin, Olívamag őrlemény, B5-provitamin.

250 ml

A Helia-D Tisztító sorozat összeállítása
során nem tévesztettük szem elől azt
a kozmetikai alapigazságot, hogy a
bőrápolás eredményessége az alapos
bőrtisztítással kezdődik. Ennek során eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, sminkmaradványokat és megtisztítjuk a bőr
felszínét a szennyeződésektől. A tisztító
sorozat nem csak a bőr természetes
regenerációja szempontjából fontos,
hanem azért is, mert így elősegítjük a
később alkalmazott kozmetikumok
felszívódását.
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Gyümölcssavas Peeling

Hidratáló Arctej

Enzimatikus peeling

Kímélő sminklemosó arctej

Gyengéd olajtartalmának köszönhetően gyorsan eltávolítja a sminket és a mindennapi
szennyeződéseket. Kíméletesen, ugyanakkor alaposan tisztítja, ápolja és puhítja a bőrt,
megvédve azt a kiszáradástól. Avokádóolaj tartalma elősegíti a bőr sejtjeinek megújulását,
gazdag E-, C-vitaminokban és B5 provitaminban.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Kukoricacsíra olaj, Avokádó olaj, Aloe Vera,
Szőlőlevél kivonat, E-, C-vitaminok, B5 provitamin, Glicerin, Tarafa kivonat.

250 ml

Hatóanyagokban gazdag peeling, amelynek alapja a természetes hámlasztást biztosító
gyümölcssav (ananász, maracuja, citrom, szőlő) jojoba viaszgolyókkal. A gyümölcssavak fellazítják és eltávolítják a bőrfelszín elhalt szarusejtjeit és az alatta lévő sejteket megújulásra
ösztönzik. Elősegíti a bőr hidratáltságát és a hatóanyagok mélyebbre juttatását. Minden
bőrtípusra, különösen az érzékeny bőrre ajánlott. Felhívjuk a figyelmet, hogy a termék
savassága és alacsony pH-ja (pH érték=3) miatt csak felügyelet mellett használjuk és
maximum 10 percig hagyjuk fent a bőrön. Enyhe vérbőséget okozhat!
Hatóanyagok: Szalicilsav, Allantoin, B5 provitamin, Antioxidánsok,
Gyümölcssav komplex, shea vaj, B5 provitamin és C-vitamin.

250 ml

Hidratáló Géltonik
Frissítő, feszesítő

Frissítő és kíméletesen tisztító hatású géles tonik. Szőlőmag-kivonatot tartalmaz, amely
elősegíti a bőr öregedésének a megakadályozását. Kímélő összetételével feszesít és
hidratál, kellemes, friss érzetet ad. A géltonik B5-provitamint tartalmaz.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Aloe Vera, Hyaluronsav, B5-provitamin,
Szőlőlevél-kivonat.

250 ml

Teafaolajos Géltonik

Zsíros, kombinált bőrre és tisztító kezelés után

Főleg zsíros bőr ápolására, mechanikai tisztítás utáni fertőtlenítésre ajánljuk. A gyulladt,
pattanásos bőr hatékony kezelését a szalicilsav, a fűzfakéreg-kivonat, és a teafaolaj
biztosítja. A kellemes feszesítő hatást a Zirhafirm feszesítő növényi kivonat komplex
segítségével érhetjük el.
Zsíros bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Teafaolaj, Fűzfakéreg, Zirhafirm
(feszesítő növényi komplex), Mentaolaj, Szalicilsav.
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250 ml
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Bőrsimító Masszázsolaj

Arcra és testre egyaránt, önmagában és krémmel együtt is használható

MASSZÁZSKRÉMEK
ARCRA
A Helia-D Masszázskrémek Arcra
sorozat termékei igazolják hogy egy
jó masszázs egyaránt ellazítja a testet
és a lelket. Az arcmasszázs nem csupán
pihentet, de a bőrre is jótékony hatást
gyakorol. A Helia-D Masszázskrémek
Arcra termékekkel végzett masszázs
hatására csökken az izmok feszültsége,
javul a bőr oxigénellátása, a ráncok kisimulnak.
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A masszázsolajban lévő növényi olajoknak magas az E- és F-vitamin
tartalmuk, így ennek köszönhetően védik és regenerálják a bőrt, csökkentik
a gyulladást és pótolják a hiányzó lipidfilmet. A bőrsimító masszázsolaj
körömvirág-, kukoricacsíra- és szőlőmagolaj keveréke. A szőlőmag biztosítja
a bőr rugalmasságát, ezzel együtt annak simaságát és fiatalságát, megelőzi
a bőr öregedését és regenerálja a kollagén-szöveteket. A körömvirágolaj
kiváló gyulladáscsökkentő, bőrregeneráló hatású.
Elsősorban száraz, zsír és vízhiányos bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok:
Szőlőmagolaj, Körömvirágolaj, Kukoricacsíra olaj.

TIPP

200 ml

A Bőrsimító Masszázsolajat ajánljuk arcmasszázshoz és testmaszszázshoz, de dúsíthatunk vele masszázskrémet is.
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Feszesítő Masszázskrém

Energetizáló és ránctalanító, tápláló, regeneráló kezelésekhez
Ez a masszázskrém a legkellemesebb kozmetikai művelet segítője. Kellemes,
narancsligetre emlékeztető illatharmóniájával a vendégnek nemcsak a bőre, de a lelke
is feltöltődik energiával és szépséggel. A gyors, azonnali feszesítő hatását a Tens’up
hatóanyag biztosítja.
Minden bőrtípusra ajánljuk, különösen tónust vesztett, fáradt bőrre ideális.
Hatóanyagok: Tens’up és Zirhafirm (feszesítő növényi komplexek),
Kukoricacsíra olaj, Jojoba olaj, Szőlőmagolaj, Körömvirágolaj,
E-vitamin

250 ml

Puhító Masszázskrém
Tisztító kezelésekhez

Növényi hatóanyagokban gazdag, puhító, lazító hatású masszázskrém. Alkalmazásával
az arc bőre könnyebben tisztítható. Egyik fő hatóanyaga a naringenin, citrusfélék és
paradicsom héjának a kivonata, mely nagyon jó gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti
a bőr pirosságát. Homoktövis olaj tartalma segíti a nehezen gyógyuló sebek
regenerálódását. Táplálja és erősíti a hámsejteket, a bőr puha
bárso-nyos tapintásúvá válik. Minden bőrtípusra alkalmazható, de
száraz, érzékeny és rozáceás bőr kezelésére is ajánljuk.
Hatóanyagok: Naringenin, Homoktövis olaj.

TIPP
14

250 ml

A Tisztító kezelések előtt javasolt Helia-D Puhító Masszázskrémmel masszírozni!
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NAPRAFORGÓ-NARANCS SOROZAT

Napraforgószár-Kivonatos Szemránckrém
Ránctalanító, öregedésgátló
Hidegen sajtolt növényi olajokban gazdag, így a bőrt puhává és lággyá teszi. A növényi
kivonatok újfajta kombinációja a GladbackTM, amely különösen jótékony hatással
javítja az érett bőr állapotát. A szem körüli bőr felfrissül, az apró ráncok és szarkalábak
láthatóan csökkennek.
Elsősorban érett bőrre, száraz, érzékeny szemkörnyékre ajánljuk.
Hatóanyagok: Napraforgószár-kivonat, Jojoba olaj, Szőlőmagolaj,
B5 provitamin, Kukoricacsíraolaj, GladbackTM

30 ml

Napraforgószár-Kivonatos Ránctalanító Krém
Hidratáló, bőrfeltöltő
Magas E-vitamin tartalma és az aktív hatóanyagok védelmet nyújtanak és minimalizálják
a stressz okozta bőröregedés első jeleit. A ránctalanító krém természetes módon
stimulálja a sejtszerkezet életerejét, erősíti a védekező képességét. A Hyaluronsav
hatékonyan növeli a bőr nedvességtartalmát és rugalmasságát, így feltölti, feszesíti azt.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Napraforgószár-kivonat, Shea vaj, Hyaluronsav,
Aloe Vera, Körömvirágolaj, Kukoricacsíra olaj, E-vitamin.

50 ml

Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém
A Napraforgó-Narancs sorozat alapvető segítséget nyújt a bőr hosszantartó hidratálásban,
regenerálásában és feszesítésében. Hatékonyságát a Helia-D szabadalmaztatott
hatóanyagának, a napraforgószár-kivonatnak és a legújabb növényi hatóanyagok
(pl.: Zirhafirm) kombinációjának köszönheti.
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Felszíni és mélyrétegi vízhiányra

Finom, selymes, rendkívül gazdag növényi hatóanyag-tartalmú krém. Hidegen sajtolt
olajokkal készül, melyek nedvességgel, tápanyagokkal és antioxidánsokkal töltik fel a
dehidratált bőrt. UVA/UVB szűrőt tartalmaz.
Száraz, felszíni és mélyrétegi vízhiányos bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Shea vaj, Jojoba olaj, Kukoricacsíra olaj Ligetszépe
olaj, Körömvirágolaj, E vitamin, B5 provitamin, Aloe vera kivonat,
Szőlőmag kivonat, Zirhafirm (feszesítő növényi kivonat komplex),
Hydromanil

50 ml
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Narancsos Feszesítő Szérum
Arc- és szemkörnyékre egyaránt

Segíti a szemkörnyéki bőr rugalmasságának megőrzését, csökkenti az ödémát, simává és feszesebbé teszi a finom szemkörnyéki
területeket. Kulcsfontosságú hatóanyaga a Tarafa és a tengeri moszat kivonat, amely azonnali energizálást biztosít a szemkörnyéknek.
A Zirhafirm nevű növénykivonat hatására az arcbőr feszesebbé és bársonyosan simává válik. A szérum ultrahangos és mezoterápiás
módszerrel egyaránt bejuttatható a bőrbe, de kézi masszázzsal is látványos eredményt érhetünk el.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Hyaluronsav, Zirhafirm (feszesítő növényi komplex), Szőlőlevél kivonat, Borostyán kivonat,
Aloe Vera, Napraforgószár-kivonat.

15 ml

Szuperhidratáló Narancs Gél
Energetizáló, feszesítő

Az illóolajos géltől szinte újjáéled a fáradt bőr. A szuperhidratálást a Hydromanil nevű
növényi hatóanyag komplex biztosítja. A Hydromanil a tarafából készül. Hatása gyors,
intenzív ugyanakkor tartós, mivel a hámréteg mélyebb rétegeit is hidratálja. Regeneráló
hatású és egyben hihetetlen energiával tölti fel a bőr felszínét. Kellemes narancsolaj
tartalma nyugtató, stressz-oldó hatású. A Gél ultrahanggal a bőr mélyebb rétegeibe is
bejuttatható, így még eredményesebb hatást érhetünk el a kezelés folyamán.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Narancsolaj Szőlőmag kivonat, Tarafa kivonat,
Glicerin.

250 ml

Arcpezsdítő Narancs Maszk
Energetizáló hatású, por alapú maszk
A Maszk használatától szinte újjáéled a fáradt bőr. A Maszk különleges összetevője a
magas nyomelem tartalmú Kaolin, amelynek erős hidrogén kötései elősegítik a víz
bejutását a bőrbe. Alginát-tartalma gazdag növényi hatóanyagokban, E-vitamin
tartalma pedig erősíti a bőr védekező képességét. Felgyorsítja a szövetműködést, a
bőrt sima tapintásúvá és feszessé varázsolja.
A Maszk használatakor keverjünk el 3-4 teáskanál port ugyanannyi
meleg (60 Co) vízzel, tejföl sűrűségűre. A maszk hatóideje 15-20 perc,
amelynek elteltével egy mozdulattal eltávolítható.
75 g
Hatóanyagok: Algin, Kaolin, Zab, E vitamin, Citrom olaj, Narancs olaj.
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TENS’ UP EMELKEDJ SOROZAT

Tens’up Lifting Krém
Azonnali, látványos arckontúr javítás

Speciális bőrkisimító krém, mely a gyors, azonnali és látványos feszesítésre ajánlott a Tens’up nevű hatóanyag segítségével.
A Tens’up hatóanyag serkenti a kollagén-termelést. A feszesítés mellett kellemes érzetet nyújt a bőrnek és hosszú távú bőrfiatalítást
tesz lehetővé. Ideális a tónusát vesztett, megfáradt, rugalmatlan bőrre.
Fáradt, alipikus, megereszkedett bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Zirhafirm Tens’up, (feszesítő növényi kivonat komplex) Tarafa, Körömvirágolaj,
Kukoricacsira olaj, Shea vaj, B5-provitamin.

50 ml

A bőr öregedése természetes folyamat, azonban ezt a folyamatot súlyosbítják a
környezeti tényezők, beleértve a gravitáció állandó hatását is. Ez a sorozat a legeredményesebb
hatóanyagokkal száll harcba a korai bőröregedés ellen, használatával csökkenthetjük az idő
múlásának látható jeleit.
A termékek mindegyike hatékonyan késlelteti a bőr megereszkedését. A sorozat tagjai
között könnyű maszk és stimuláló szérum is található, melyek minden bőrtípus esetén
hatékony védelmet nyújtanak a fáradt, megereszkedett arcnak és élettel töltik meg a
sápadt, fakó arcbőrt.
20
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Stimuláló Szérum

Glükóz Szérum

Rugalmassá, feszessé teszi a bőrt, minden bőrtípusra

Sápadt, fakó bőrre

Glicerin alapú, poliszacharid-tartalmú hidratáló szérum, mely javítja a bőr
rugalmasságát, és hidratáló hatású. A poliszacharidoknak köszönhetően a kollagén a
bőr mélyebb rétegeibe is bejuttatható, látványos simaságot és feszességet eredményezve.
Az Aranykristály Gél Maszk alá is, minden bőrtípusra ajánljuk.

A Szérum gyors feszesítő és ránctalanító hatású. Használatától az arc kontúrjai látványosan megemelkednek. Egyedülálló összetétele
serkenti a véredények működését és fokozza a nyirokkeringést, enyhe bőrpírt okozhat. A hozzáadott szőlőmagolaj a bőr védelmét
segíti, míg a paprika és a fahéj olaj a stimulálást. A Tengeri moszat és a Tarafa feszesítő hatású, így a bőr fiatalabb, rugalmasabb és
üdébb lesz.
Minden bőrtípusra ajánljuk, kivéve a nagyon érzékeny mélyrétegi zsír-és vízhiányos bőrtípust, mivel a pangó vérereket nagyon
intenzíven megdolgoztatja.
Hatóanyagok: Aloe Vera, Szőlőlevél kivonat, Paprika kivonat, Fahéjolaj.

TIPP

Sápadt, fakó, petyhüdt bőrre kifejezetten ajánlott!

15 ml

Hatóanyagok: Glicerin Kollagén, Poliszacharidok.

TIPP

30 ml

Bármelyik maszk alá kiváló, bármelyik szérummal együtt ultrahangozható!

Királykék Géles Hidratáló Maszk
Por alapú, hűsítő hatású

Növeli a bőr glükóz tartalmát. A szőlőcukorban gazdag maszk filmréteget képez a
bőrön, mely a kezelés alatt beépül a pórusokba.
Kevés vízben feloldjuk a port melyből selymes gél állagot kapunk. Ezt könnyű
pakolásként feltesszük, majd kényeztető masszázzsal mélyen bejuttatjuk a bőrbe.
A maradékot letöröljük. A Maszk hatását fokozhatjuk, ha a gél alá glükóz szérumot
masszírozunk, vagy azt a zseléhez tesszük.
A tasak tartalma 3-4 kezelésre elegendő.
Minden bőrtípusra ajánlott.
Hatóanyagok: Kaolin, Algin, Hidrolizált Kollagén, Szőlőmagolaj,
Levendula olaj.

20 g

Botox Hatású Ránctalanító Maszk
Por alapú, látványos öregedésgátló hatású

Látványos hatású maszk, amellyel a bőr új perspektívát kaphat. A maszk
hibiszkuszmagból kivont oligopeptid koncentrátumot tartalmaz, melynek ránctalanító,
izomlazító, bőrfeszesítő hatása a botoxéhoz hasonló. Ez a maszkban található növényi
eredetű “botox”, mind a biológiai és mind a mechanikai öregedésből adódó ráncok
ellen egyaránt látványos védelmet nyújt azáltal, hogy csökkenti az izomsejtek
összehúzódását, melyek felelősek a ráncok kialakulásáért, és növeli a
bőr természetes védekező képességét a szabad gyökökkel szemben.
A Maszk használatához keverjünk el 3-4 teáskanál port ugyanannyi vízzel,
tejföl sűrűségűre.
30 g
15-20 perc hatóidő után egyetlen mozdulattal eltávolítható.
Hatóanyagok: Algin, Hibiszkusz mag kivonat.
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Gyógynövényes Szérum

FŰSZER
SOROZAT

ZSÍROS, PROBLÉMÁS
BŐRRE
A Helia-D Fűszer sorozat készítményeit
zsíros, gyulladásra hajlamos bőrre
ajánljuk. A Helia-D Fűszer sorozat
ugyanis egy olyan magas hatásfokú
sorozat, mely hatékonyan csökkenti a
gyulladásokat és segíti a tisztátalan bőr
gyógyulási folyamatait. A Fűszer sorozat
használatával hatékonyan elkerülhetők
a zsíros bőr okozta esztétikai és egészségügyi
problémák.

Nyugtató, gyulladáscsökkentő – aknés, problémás bőrre
Gyógynövényekben gazdag szérum, mely komplex módon fejti ki hatását. Hatékony
regeneráló, nyugtató és gyulladáscsökkentő. Használatával a gyulladt, irritált bőr
megnyugszik. Ultrahangozáshoz, mezoterápiához és kézi masszázshoz egyaránt ajánljuk.
Érzékeny, gyulladásra hajlamos aknés, szeborreás bőrre ajánlott.
Hatóanyagok: Mikrokapszulázott Teafaolaj, Fűzfakéreg, Zsurló,
Zsálya, Menta Szalicilsav, B5-provitamin, Ánizs.

15 ml

Ichtiolos Gyulladáscsökkentő Gél
Pórusösszehúzó, nyugtató – problémás és érzékeny bőrre

Fontos tápanyagokkal látja el és regenerálja a bőrt. Segíti a szeborreás, aknés, érzékeny,
gyulladásra hajlamos, rozáceás bőr kezelését. Ichtiol tartalmának köszönhetően
érösszehúzó, antiszeptikus, fájdalom- és viszketéscsillapító hatású. A növényi hatóanyag
komplex elősegíti a gyulladt bőr ápolását. Összehúzza a pórusokat, nyugtatja a bőrt.
A tisztítás utáni apró sebek eltüntetésében gyors és hatékony
segítséget nyújt.Érzékeny, alipikus gyulladásra hajlamos, aknés,
szeborreás bőrre ajánljuk.

250 ml

Hatóanyagok: Teafaolaj, Aloe Vera, B5-provitamin, Mentaolaj.
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Fekete Szappan
Mélytisztító, fertőtlenítő - szeborreás bőrre

Sokoldalúan használható, mélytisztító, bőrápoló szappan. Szabályozza a faggyúmirigy működést, gyulladáscsökkentő, hámképző,
fertőtlenítő, érösszehúzó és nyugtató hatású. Tisztító kezelések után nagyon jó pórusösszehúzó, sebgyógyító. A bőr elhalt
szarulemezkéit kíméletesen távolítja el, a bőr selymes tapintásúvá válik.
Használata: Vizes kézzel vigyük fel a szappant, és mintha krémeznénk, kenjük be vele az arcot. Pár perc elteltével, bő vízzel alaposan
öblítsük le.
Ajánljuk férfiaknak borotválkozás után is. Nyugtató hatásának köszönhetően a bőr nem pattogzik ki.
Gyulladásra hajlamos, aknés, szeborreás bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Ichtiolos gyulladáscsökkentő gél.

50 ml

Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Regeneráló, tisztító pakolás - problémás és érzékeny bőrre
A világon egyedülálló Hévízi iszapot tartalmazó pakolás, amely egyrészt vulkanikus
iszap, másrészt tőzegiszap keveréke. Magas huminsav tartalmának köszönhetően
természetes regeneráló, ránctalanító, méregtelenítő. Kiváló mélytisztító hatással
rendelkezik, szinte „kiszívja” a szennyeződéseket a pórusok mélyéről. Fertőtlenítő és
sejtműködést segítő hatású. Tisztítás után nagyon jó gyulladáscsökkentő és pórusösszehúzó.
A készítmény Máriatövis-kivonatot tartalmaz, amely növeli a bőr feszességét,
simaságát, hidratáltságát.
Elsősorban problémás, pattanásos, zsíros bőrre ajánljuk, de minden bőrtípusra és
bőrállapotra használható.
Hatóanyagok: Hévízi iszap, Máriatövis kivonat.

250 ml

Mattosító Nappali Krém
Antibakteriális, megszünteti a bőr kifényesedését
UVA védelemmel ellátott krém, mely gyorsan felszívódik, így hamar matt, egészséges
bőr sejtjeinek aktivitását, anélkül, hogy szárítaná az arcbőrt. Módosított
kukoricakeményítő tartalma segít megszüntetni a zsíros bőr csillogását. Csökkenti a
faggyúmirigyek működését, gyógyító és gyulladáscsökkentő hatása van.
Zsíros bőr ápolására ajánljuk.
Hatóanyagok: Szalicilsav, Fűzfakéreg kivonat, Zsurló-kivonat,
Aloe Vera, B5-provitamin, Mikrokapszulázott Teafaolaj.
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50 ml
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Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam
Irritált, érzékeny, kipirosodott bőr ápolására

FŰSZER
SOROZAT
ÉRZÉKENY BŐRRE

Ezt a sorozatot érzékeny, pirosodásra
hajlamos, rosaceás bőrre ajánljuk. Azonnali
komfortérzetet nyújt és csillapítja a bőr
irritációját.
A Vadgesztenye-kivonat javítja a bőr
általános funkcióit, segíti a sejtek oxigén
ellátását, erősíti az érfalakat. Az Aloe
Vera igazi szépségelixír, kiegyensúlyozó és kiváló bőrnyugtató hatású.

Az Aloét már a bibliai időkben eredményesen használták különböző bőrproblémák
gyógyítására. A sivatagi növény gazdag vitaminokban, nyomelemekben és kitűnő
vízmegkötő képessége lehetővé teszi a bőr felszíni és mélyrétegi hidratálását.
A hűsítést és nyugtatást segíti a menta-, zsálya- és zsurlókivonat. Különösen alkalmas
a napozástól, szoláriumozástól, gyantázástól megviselt száraz, irritált, viszkető bőr
puhítására, nyugtatására és megújítására.
Zsír-és vízhiányos, gyulladt, ráncos, naptól, szoláriumtól megviselt
bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Aloe Vera, Körömvirágolaj, B5-provitamin, Menta-,
Zsálya- és Zsurló-kivonat, Kukoricacsíra-olaj, Szalicilsav, E-vitamin.

Zöld Nyugtató Krém

Kifejezetten érzékeny bőr mindennapos ápolására
Zöld pigmentet tartalmazó színsemlegesítő krém, mely az arcbőr pirosságát csökkenti.
Gyulladáscsökkentő Aloe Verát, fűzfakéreg-kivonatot, homoktövis olajat és egy speciális
mitikus elixírt, a Mastic fa gyantájából készült alapanyagot tartalmaz. A Mastic fában
nagy mennyiségben találhatók a bőr puhaságáért felelős ásványi anyagok, amelyek
antioxidánsként hatnak, számos enzimet aktiválnak, kollagént termelnek, szabályozzák
a faggyútermelést és elősegítik a sejtek regenerálódását. Elsősorban
gyulladásra hajlamos, érzékeny bőr számára nyújt megoldást.
Hatóanyagok: Klorofill, Aloe Vera, Fűzfakéreg-kivonat, Homoktövis
olaj, Mastic fa gyanta, E-vitamin.
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250 ml

50 ml
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Vadgesztenyés Nappali Krém SPF 15
Tápláló, védelmet nyújtó krém – érzékeny és rosaceás bőrre

Azonnali komfort érzetet nyújt , csillapítja a bőr irritációját , védelmet nyújt a külső káros (napfény) tényezőkkel szemben . Magas E
vitamin , B5 provitamin , shea vaj tartalmának köszönhetően megnyugtatja és ápolja az irritált bőrt . A Pore Away hatóanyag a bőr
textúráját simábbá és egyenletesebbé teszi. A vadgesztenye kivonat javítja a bőr általános funkcióit és erősíti az érfalakat . UVA és
UVB védelemmel ellátott krém.
Hatóanyagok: Pronaline Sensitiv Skin, Pore Away, Körömvirágolaj, Shea vaj, Vadgesztenye kivonat,UVA és UVB.

50 ml

Vadgesztenyés Éjszakai Krém

Hidratáló, védelmet nyújtó krém – érzékeny és rosaceás bőrre
Ez a tökéletes arckrém gazdag aktív összetevőkben, amely csillapítja az érzékeny, irritált,
pirosodásra hajlamos, rosaceás bőröket. A Pronaline Sensitiv Skin hatóanyag olyan
növényi komplex, mely nyugtató, antioxidáns, szabadgyökfogó, enyhíti a bőr irritációját
és véd a külső káros hatásokkal szemben. A vadgesztenye kivonat segíti a sejtek oxigén
ellátását, fokozza azok anyagcseréjét és erősíti az érfalakat.
Hatóanyagok: Pronaline Sensitiv Skin, Pore Away, E vitamin,
B5 provitamin, vadgesztenye kivonat.

50 ml

Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre
Por alapú, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő
Fűszeres, egzotikus maszk, mely kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaz.
Ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag, fertőtlenítő hatású. Használatával a
gyulladt, rozáceás bőrt megnyugtatjuk.
A tasakban található maszk por alapú, ami 3 kezelésre elegendő. A maszk elkészítéséhez
azonos mennyiségű langyos vízzel tejföl sűrűségűre keverjük ki a
pakolást.
Érzékeny, gyulladásra hajlamos bőrre ajánljuk.

30 g

Hatóanyagok: Kovakő, Algin, Ánizsmag kivonat, Fahéj kivonat.
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HYALURON
SOROZAT
Egy különleges sorozat, amellyel a bőr
különböző rétegeiben hatékonyan
gondoskodunk hidratáltságról, a sejtek
idő előtti öregedéséről, a ráncok kialakulásának késleltetéséről és a meglévők
csökkentéséről.
A
Hyaluronsav
a
szöveteink
egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme, a
kötőszövetben hálószerűen összekapcsolja
és kitölti a sejtek közötti állományt, így
biztosítva a bőr rugalmasságát, feszességét.
Ahogy öregszünk, a szervezet Hyaluron
termelése is lassul. Negyven éves kor után
általában a Hyaluronsav termelődése a
felére csökken, hatvan éves korra a bőr
Hyaluronsav mennyisége 10%-a az
eredetinek.
A Hyaluronsavat kombináltuk:
Matrixyl 3000 peptiddel
Argán őssejttel
Feketenadálytő őssejttel
A Hyaluronsav különböző molekulaméretben
található a termékeinkben. A bőr felső rétegeiben hidratáló, stimuláló hatást fejt ki, az
alsó rétegben a bőr szerkezetébe épül be. A
Matrixyl 3000 peptid a kollagén-képződést
szabályozza, olyan szemcseméretű, melyek
mélyebbre tudnak jutni, mint a sima fehérjék.
32

Hyaluron Gél

Feszesebbé, teltebbé, hidratáltabbá teszi a bőrt
Könnyű állagú, Hyaluronsavat és Matrixyl 3000 peptidet tartalmazó gél,
amely látványosan javítja a bőr textúráját. A Hyaluron gélt ultrahangozhatjuk
önmagában, illetve a Hyaluron Koktél Ampullával együtt is. Könnyen felszívódik,
a bőr láthatóan simábbá, teltebbé és feszesebbé válik. Hatékony összetevője még
a szőlő kivonat, mely egyike a természet leghatékonyabb
antioxidánsainak. Dehidratált alipikus bőr kezelésére ajánljuk.
Hatóanyagok: Hyaluronsav, Matrixyl 3000, szőlő kivonat.

250 ml

Hyaluron Krémpakolás

Táplálja, hidratálja és feszesebbé teszi a bőrt
Lágy konzisztenciájú, könnyen felszívódó krémpakolás. Bőrtápláló és hidratáló
hatóanyagokat (Hyaluronsav, peptidek, ligetszépe olaj, körömvirágolaj, E-vitamin)
tartalmaz, melyek stimulálják a bőr kollagén és elasztin szintézisét. Simító
mozdulatokkal lágyan masszírozzuk a bőrbe. Hatóidő: 10-15 perc.
Hatóanyagok: Hyaluronsav, Peptidek, Ligetszépe olaj, Körömvirág
olaj, Shea vaj, Napraforgó olaj, E-vitamin.

250 ml

Hyaluron Argán Őssejttes Krém

Rugalmassá, feszessé teszi a bőrt, hatékony ráncmegelőző
Egyedi összetételű krém, amely tartalmazza a legkisebb szemcseméretű molekuláris
Hyaluronsavat. A Hyaluron bőrbe juttatva kiválóan növeli a bőr hidratáltságát.
Az Argán őssejtet kombináltuk a Matrixyl 3000 peptiddel, amely segíti a sejtek
„anyagcseréjét”, megőrzi a sejtek rugalmasságát, az öregedés miatti lipoatrophiát
(zsírszövet-veszteség) csökkenti. A bőr legmélyebb rétegében szabályozza a kollagén
képződést erőteljes lifting hatást biztosít.
Dehidratált, alipikus bőr kezelésére ajánljuk.
Hatóanyagok: Argan őssejt, Matrixyl 3000, Kis molekulaméretű
Hyaluronsav, Tens’up-feszesítő növényi kivonat, E-vitamin,
B5-provitamin, Ligetszépe olaj, Shea vaj.

50 ml
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Hyaluron Koktél Ampulla

Erőteljes hidratáló, feszesítő és ránctalanító hatás (5 x 2 ml ampulla kiszerelésben)
Azonnali nedvességbomba a bőrnek. Komplex módon kezeli és csökkenti a ráncok mélységét a benne lévő Hyaluronsav, Argán
őssejt és Matrixyl 3000 peptid tartalmának köszönhetően. Az értékes mikromolekuláris Hyaluron ( 2%-os töménységű) ideális
molekulasúlyú, mélyre bejuttatható, melyet az Argán őssejt is segíti. Ezzel az ampullával alulról kezdjük feltölteni a bőrt, erőteljes
lifting hatást biztosít.
Nagy tisztaságú, egyszer használatos ampullák, melyek mezoterápiázhatóak és ultrahangozhatóak.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Argan őssejt, Matrixyl 3000, kis molekulaméretű Hyaluronsav.

TIPP

5x2 ml

A Hylauron sorozatot kifejezetten ajánljuk az érzékeny, érett bőrre. Az őssejt-kivonatnak köszönhetően a Hyaluron Sorozat nemcsak ránctalanít
és hidratál, hanem csökkenti az érzékeny bőr irritációját is.

Hyaluron Energetizáló Tisztító hab
Habzó lemosó, mely a bőr kollagéntermelését is szabályozza – alaposan leöblítendő
Magas Hyaluronsav és Matrixyl 3000 peptid tartalma szabályozza a bőr
kollagén-képződését. Segít feltölteni a bőrt, helyreállítja a mikrocirkulációt, tisztító,
energetizáló hatást biztosít a bőr kiszárítása nélkül. Masszírozzuk be 2 pumpányi
habbal az arc és a nyak területét, majd hagyjuk felszívódni. Pár percre hideg vagy
meleg borogatást tehetünk az arcra, majd alaposan vízzel öblítsük le.
Dehidratált, alipikus bőr kezelésére ajánljuk.
Hatóanyagok: Hyaluronsav, Növényi szilikon, Matrixyl 3000.

200 ml

Hylaroun Feketenadálytő Őssejttes Krém
Intenzív ránctalanító, öregedésgátló hatású
Gazdag összetételű, intenzív ápoló krém nagyobb molekulaméretű Hyaluronsavval,
amely egy réteggel feljebb köti meg a bőrben a nedvességet. A Hyaluronsavat
kombináltuk a Feketenadálytő őssejttel és a Matrixyl 3000 peptiddel. Az őssejt a
feketenadálytő szárított gyökeréből készült por alakú sejt extraktum, amely erősíti a
sejtek megújulását, a bőr fiatalodását belülről kifelé. A bőr regenerációját elősegíti,
ezáltal láthatóan csökkenti a ráncok mélységét. Feltölti, simítja a bőrt, látványosan
javítja a telítettségét.
Dehidratált, alipikus bőr kezelésére.
Hatóanyagok: Feketenadálytő őssejt, Matrixyl 3000, E-vitamin,
B5 provitamin, Ligetszépe olaj, Shea vaj, Hyaluronsav.
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MEZOTERÁPIÁS

SOROZAT

Mezoterápiás sorozatunkban felhasználtuk a legújabb kozmetikai jellegű
kutatások eredményeit. Olyan peptidet és ránctalanító hatóanyagokat használtunk, amelyek segítségével a tű nélküli mezoterápiás kezelések során látványos
sikereket érhetünk el. Így esett a választás a Progeline™-re és az Adipofill’in™-re,
amelyek 2012-ben a legjobb innovatív kozmetikai hatóanyag díjat nyerték el.
Az Adipofill’in™ stimulálja a bőr alatti zsírréteg növekedését, ezáltal csökken a
ráncok mélysége. Kísérletek során 40-60 év közötti önkénteseken tesztelték az
Adipoill’in™-t, naponta kétszer, 2 hónapon át. Az eredmény: a ráncok érdessége
27%-kal, mélysége 35%-kal csökkent.
A Progeline™ egy olyan peptid, mely jelentősen csökkenti a progerin termelést,
amely anyagot, mint a bőröregedés egyik lehetséges okozóját azonosítottak.
Az öregedés elleni harc nem csak arról szól, hogy az öregedés jelei ellen harcolunk,
hanem az öregedés folyamatát késleltetjük. Az Adipofill’in™ és a Progeline™
hatóanyagok egy növényi őssejt segítségével képesek behatolni a sejtek mélyebb
rétegeibe és ott elkezdik az újjáépítést, lassítják a bőr öregedését. ezáltal fiatalító
hatás tapasztalható:
- elősegítik a bőrsejtek regenerálódását,
- erősen csökkentik a ráncok mélységét,
- segítik a kollagén-termelést.
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C-Vitaminos Enzimes Peeling

Peptides és Őssejtes Mezo Ampulla
Azonnali lifting- és ránctalanító hatás (5 x 2 ml ampulla kiszerelésben)

Elhalt hámsejtek eltávolítására - használata ajánlott a Mágikus Algás Maszkkal
Magas dózisú C-vitamint tartalmazó, keratin alapú enzimes peeling. Különlegessége a mikrokapszulázott Keratoclean®PB, mely irritáció nélkül leoldja a hámréteg felső rétegét, ezáltal puhítja a bőrt és segíti a sejtmegújulást a hatóanyagok mélyebbre juttatását.
C-vitamin tartalma segíti a kollagén-termelést. Krémes állaga miatt könnyen masszírozható, jól felszívódik. Hatására a bőr láthatóan
kisimul, bársonyos tapintásúvá, rugalmasabbá válik. Rövid előkezelésként mezoterápiás vagy bármilyen egyéb
kozmetikai kezeléshez, minden bőrtípusra ajánljuk. Akár önmagában vagy a Mágikus Algás Maszkkal együtt
használjuk, alaposan öblítsük le a kb. 10-15 perces hatóidő után.

250 ml

Hatóanyagok: Keratoclean® PB – hámlasztó enzim, Aszkorbin sav (C-vitamin), Tejsav, Körömvirágolaj, Shea vaj.

TIPP

A C-vitaminos Enzimes Peeling hatását fokozhatjuk, ha rátesszük a Mágikus Algás Peeling Maszkot. Dupla peeling hatást érünk el, az eredmény
rendkívül látványos lesz.

Mezoterápiázható és ultrahangozható is, peptid és Argán őssejt tartalmú, nagy
tisztaságú ampulla, mely azonnali liftinghatást biztosít. A benne lévő Progeline™
és az Adipofill’in™ bio-technológiai hatóanyag mely a kollagén képződést segíti, a
megereszkedett zsírszöveteknek növeli a térfogatát, ezáltal feszesebb lesz a bőr, a
ráncok mélysége csökken. A másik kiemelkedő hatóanyag az Argán őssejt, mely
az első olyan növényi őssejt, amely az irharétegbe jutva fejti ki hatását. Azonnali
feszesítő hatást biztosít, így a kontúrok újra feszesebbé válnak. Mindkét hatóanyaga, a Progeline™ és az Adipofill’in™ 2012-ben a legjobb innovatív
hatóanyag díjat nyerte el. Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Adipofill’In™ - ráncfeltöltő anyag, Progeline™ - Kollagén képződést szabályozó peptid, Argán őssejt, Hyaluronsav.

5x2 ml

Peptides és Őssejtes Mezo Koncentrátum

Feltöltő, tápláló és lifting hatású
Mezoterápiázható és ultrahangozható is, de önmagában használva is nagyszerűen
kifejti jótékony hatását. Peptides és Argán őssejtes korszerű hatóanyag koncentrátum, amely jelentős mennyiségben tartalmazza ezeket az értékes hatóanyagokat,
melyek azonnal feltöltik és táplálják a bőrt. Ezek olyan ráncképződést gátló hatóanyagok, melyek elősegítik a mikrocirkulációt, az anyagcserét a bőrben, lassítják
annak öregedését. Az Argán őssejt az irharétegbe jutva fejti ki hatását, illetve viszi
magával azt a peptidet, ami a bőr kollagén-képződését segíti, szabályozza. A ráncok
és a szarkalábak látható módon és folyamatosan csökkennek.
A bőr simábbnak és a kontúrok feszesebbnek hatnak.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Progeline™ - Kollagén képződést szabályozó peptid,
Argán őssejt, Hyaluronsav, Hydroveg VV - hidratáló koncentrátum.

50 ml

Peptides és Őssejtes Krémpakolás

Krémpakolásként és masszázskrémként is használható az azonnali lifting hatás érdekében
Peptidben és Argán őssejtes hatóanyagban gazdag könnyű, lágy állagú, jól felszívódó
krémpakolás, melyet a mezoterápiás kezelés befejezéseként ajánlunk, ugyanakkor
ultrahangozható is. Az Argán őssejt a különleges liposzóma technológiának
köszönhetően eljut a bőr legmélyebb rétegébe (irharéteg). Ezt az őssejtet kombináltuk a peptidekkel, hogy még látványosabb és eredményesebb kezeléseket végezhessünk. Hatékony, magas minőségű, nagy tisztaságú pakolás, mely
intenzíven táplálja és javítja a bőr állapotát, és feszesíti azt.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Progeline™ - Kollagén képződést szabályozó peptid,
Argán őssejt, Ligetszépe olaj, Körömvirágolaj, E-vitamin, Shea vaj.
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TOKAJI ASZÚ
SOROZAT

Termékeink előállításánál egy igazi
magyar különlegességet, selymes és
sűrű tokaji aszút is felhasználunk. A
tokaji esszencia az aszúszemekből a
saját súlyuk által lassan kipréselődött
lé, mely főleg cukrokat, aminosavakat
és vitaminokat tartalmaz. Ha a kozmetikai készítményekhez tokaji aszút és
esszenciát adunk, akkor fokozódik
a kozmetikumok hidratáló hatása,
kedvezően befolyásolják a bőr
anyagcseréjét és javítják a vérkeringést.
A tokaji aszú és esszencia valamennyi
jótékony hatása érvényesül a Helia-D
Tokaji aszú sorozatánál.
A termékeink fejlesztésénél felhasznált
178786-os magyar szabadalom alapja
az a felismerés, hogy a kozmetikai
készítmények
szokásos alkotórészeihez érlelt tokaji aszút és tokaji
eszenciát adunk, akkor fokozódik a
készítmények hidratáló hatása, így

kedvezően befolyásolják a bőr
anyagcseréjét, javítják a vérkeringést,
táplálják a bőrt, fokozzák a bőr
tónusát, fertőtlenítő hatásuk van és
edzik a hámréteget. (Forrás: 178786
Szabadalmi leírás)
A tokaji aszúborok összetételében
a nagyobb mennyiségben lévő
anyagok közül a glicerinb en
és a szerves savakban van jelentős,
sokszor 10-szeres különbség a többi
borhoz képest. A kisebb mennyiségű,
de biológiailag fontos anyagok közül
számos olyan van, ami a többi
borban nem, vagy csak nagyon kis
mennyiségben fordul elő.
A Helia-D tulajdonosai elhivatott
Tokaj hegyaljai borkedvelők és
borkészítők, a Mádi Kör Eredetvédelmi
Egyesület alapító tagjai, így ezzel a
sorozattal egy régi álmot és kötelezettséget sikerült teljesíteniük.

TOKAJI ASZÚ SOROZAT TERMÉKEINK 2013-BEN ELNYERTÉK A MEGTISZTELŐ MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT.
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Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum

Tokaji Aszús Vitalizáló Hab
Habzó arc- és sminklemosó intenzív hidratáló hatással

Azonnali hidratáló hatás a bőr mélyebb rétegéig
A Helia-D Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum ultrahanggal és mezoterápiával a mélyebb rétegekbe is bejuttatható, így még eredményesebb
hatást érhetünk el a kezelés folyamán. A szérumban lévő Hyaluronsav fokozza a hidratálást, a kisebb barázdák feltöltődését.
Hatására a bőr rugalmassága jelentősen javul, hiszen nedvesség raktárai feltöltődnek. A Helia-D Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum az
aszú szőlőszemekben található bioaktív anyagokat tartalmazza, melyek elősegítik a sejtregenerálási
folyamatokat és megújulást nyújtanak a bőrnek.
Minden bőrtípusra ajánljuk, férfiaknak is, az esetleges irritáció megszüntetésére (pl. borotválkozás után).

15 ml

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Hyaluronsav, Hydromanil.

Tápláló, hidratáló hab, mely egyben tisztító, sminklemosó és vitalizáló hatást biztosít a
bőrnek. Hatóanyagai együttesen erős hidratálást biztosítanak. Masszírozzuk be
a Helia-D Tokaji Aszús Vitalizáló Habbal az arc és a nyak területét. A hatás fokozása
érdekében pár percre meleg borogatást is tehetünk az arcra, majd mindenképp mossuk
le. Minden bőrtípusra ajánljuk, férfiaknak is a mindennapos
arctisztításhoz.
Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Hidrolizált protein,
E-vitamin, B5- provitamin.

200 ml

Második Bőr Hatású Maszk

Por alapú maszk, mely selymessé és üdévé varázsolja az arcbőrt
Kényeztető, innovatív átlátszó szépségmaszk, mely jelentősen javítja a bőr állapotát.
A maszk glükóz tartalma hidratálja a bőrt és egyensúlyba hozza annak hydrolipid filmrétegét. A maszkkal történő kezelés után a bőr selymes és feszes érzetű lesz.
Az átlátszó maszkhoz 3 teáskanál port keverjünk össze ugyanannyi langyos vízzel, tejföl
sűrűségűre. Ezután hagyjuk hatni 15-20 percig. A hatóidő letelte után egy mozdulattal
eltávolítható.
Hatóanyagok: Algin, Glükóz.

50 g

Tokaji Aszús Masszázskrém

Puhító, tápláló hatású - használata ajánlott a masszázsolajjal együtt
A bőrt gazdagon ellátja tápláló anyagokkal lipidekkel és nedvességgel. A Tokaji aszú és
az aszú esszencia, a hidegen sajtolt szőlőmagolaj és a shea vaj bársonyossá teszik a bőrt,
és megerősítik természetes védekezőképességét. Az aktív hatóanyagokban gazdag
masszázskrém regenerál, hidratál, energiával tölti fel a bőrt.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Szőlőmagolaj,
Shea vaj, Jojoba olaj, Méhviasz.
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250 ml
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Tokaji Aszúszemes Gél

Tokaji Aszús Krémgél

Intenzív felszíni és mélyrétegi hidratálás - mindennapos használatra ajánlott

Felszíni és mélyrétegű hidratálás

A Helia-D Tokaji Aszúszemes Gél a világhírű Tokaji aszú borok legfontosabb alapanyagát, tokaji aszú szemeket is tartalmaz a tokaji
aszú és az esszencia mellett. A gél aktív hatóanyagainak egymás közötti szinergiája maximális hatást vált ki a sejtek megújítása, a bőr
fiatalítása valamint hidratálása terén. A Helia-D Tokaji Aszúszemes Gél található magas koncentrációjú hatóanyagok védik, hidratálják,
regenerálják a bőrt, csökkentik a gyulladást és erősítik a kollagénrostokat. Ultrahanggal a mélyebb rétegekbe is bejuttatható a gélben
található szőlőmagok kihagyásával.
Minden bőrtípusra ajánljuk.

250 ml

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Hydromanil.

Tokaji aszúban és szőlőmagolajban gazdag könnyű hidratáló krémgél. Hatóanyag
kombinációja gyengéden, de hatékonyan gondoskodik az intenzív hidratálásról.
Kellemes érzetet nyújt, a bőr frissebb, hidratáltabb és üdébb lesz. Minden bőrtípusra
ajánljuk, férfiaknak is, az esetleges irritáció megszüntetésére
(pl. borotválkozás után).
Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Szőlőmagolaj,
Kukorica-csíra olaj, E-vitamin, B5 provitamin, Hydromanil.

50 ml

Tokaji Aszús Tápláló Krém

Intenzív felszíni és mélyrétegi táplálás - mindennapos használatra ajánlott

T

okaji

Jelentősen javítja a bőr állapotát. Retinol, E-vitamin és B5-provitamin tartalma biztosítja
a bőr táplálását, segítik a regenerálódást. Növényi glicerin, Hydromanil, valamint a
Tokaji aszú biztosítja a hosszan tartó hidratálást. Megszünteti a fájó feszülő érzést.
Védőpajzsot képez a bőrön, varázslatosan tökéletessé változtatja. A Tokaji aszú és az
esszencia vitalizáló hatású. Minden bőrtípusra ajánljuk, férfiaknak is, az esetleges
irritáció megszüntetésére (pl. borotválkozás után).
Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Shea vaj, Kukoricacsíra
olaj, E-vitamin, A-vitamin, B5 provitamin, Hydromanil.

50 ml

Tokaji Aszús Éjszakai Krém
Újjáépíti az arcbőrt, élettel tölti fel – mindennapos használatra ajánljuk
Kiemelkedő hatású összetevőinek sorozatával, igazi hatóanyagbombával látja el a bőrt.
Az A-vitamin, shea vaj és a hidegen sajtolt olajok mellett a Lipogard Q10 koenzim
tartalma, valamint az Ameliox öregedés-gátló, ránctalanító hatást biztosít.
A nedvességmegkötést és a hidratálást a Tokaji Aszú és aszúeszencia biztosítja.
Gazdag hatóanyagtartalma újjáépíti az arcbőrt, ragyogó fiatalos
fénnyel tölti fel. Minden bőrtípusra ajánljuk, férfiaknak is, az esetleges
irritáció megszüntetésére (pl. borotválkozás után).
Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji eszencia, Shea vaj, Kukoricacsíra olaj,
Körömvirágolaj, A-vitamin, E-vitamin, B5 provitamin, Ameliox.
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ALMA
ŐSSEJTES
SOROZAT
Növényi őssejtekkel a
bőröregedés ellen

A XVII. századtól ismert egy svájci almafajta,
mely rendkívül hosszú ideig eltartható,
mert hónapok alatt sem változik az alakja,
a színe és a konzisztenciája. Ez a különleges
alma rendkívül gazdag növényi hatóanyagokban és hosszú életű növényi sejtekben.
A sejtek élettartama egy speciális sejtfajtával
áll összefüggésben, amit őssejtnek nevez
a tudomány. A különleges svájci alma
őssejtjéből kinyert hatóanyag a PhytocellTech™
Malus Domestica, egy Európai Kozmetikai
Innováció díjas hatóanyag, az első olyan
aktív őssejt tartalmú kozmetikai összetevő,
amely kiemelkedő hatása igazolt: a sejtek
idő előtti öregedését jelentősen lassítja,
védi a bőr őssejtjeit és visszaadja vitalitásukat.
Ezek az őssejtek kompatibilisek az emberi
bőrrel, így képesek megóvni azt azzal, hogy
a bőr megkapja a hatóanyagokban izolált,
friss, növényi őssejteket.
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Alma Őssejtes Ránctalanító Maszk
Második bőr hatású, egyszer használatos bio-cellulóz maszk
A ragyogó bőr titka ebben az exkluzív bio-cellulóz alapú maszkban rejlik. Speciális
hatóanyaga a svájci PythoCellTech™ alma őssejt, amely növeli a bőr rugalmasságát
késlelteti a sejtek idő előtti öregedését, és kisimítja a ráncokat. Glicerin tartalma
puhítja és hidratálja a száraz, érzékeny bőrt, és a teljes megújulás érzetét nyújtja.
További hatóanyaga a Fucogel®, mely hidratáló hatása révén feszesíti a bőrt, és
újrastrukturálja az arc kontúrvonalait. A kezelés során távolítsa el a védőanyagot,
majd a szem- és szájkörnyék kihagyásával helyezze fel az arcra a maszkot. A maszk
mezoterápiázható és ultrahangozható. Hatóidő: 20 perc.
Hatóanyagok: Alma őssejt, Glicerin, Fucogel®

8 ml

Aranykristály Gél Maszk
Por alapú maszk, ránckisimító, feltöltő hatással
Az arany ragyogása inspirálta gél maszk rendkívül látványos eredményre képes,
gyönyörűen feltölti és kisimítja a ráncokat. Glükózban gazdag formulája puhítja
és mélyen hidratálja a bőrt, látványosan energiával tölti fel. Mélyen a pórusokba
hatol, ezáltal fejti ki hidratáló, feszesítő, ránctalanító hatását. A port vízzel
elkeverve géles állagot kapunk. Ezt könnyű pakolásként helyezzük fel az arcra, mely
a masszázs során szinte maradéktalanul felszívódik. A gél maszk
ultrahangozható is. A tasak tartalma 3-5 kezelésre elegendő.
A maszkot minden bőrtípusra ajánljuk.

15 g

Hatóanyagok: Glükóz

Alma Őssejtes Szemránckrém

Intenzív ránctalanító a mimikai és mély ráncokra egyaránt
A szemkörnyéki szarkalábak elleni védekezésben különleges szerepet kap ez a selymes
érzetet adó szemránckrém. Helyreállítja a sejtekben keletkezett károkat és drasztikusan
csökkenti a mimikai ráncokat. Kifejezetten mélyen ható öregedést gátló készítmény
UVA fényvédelemmel. Mint legtöbb termékünk, ez is hidegen sajtolt
olajokat tartalmaz.
Érett bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Alma őssejt, Hyaluronsav, Shea vaj, Ligetszépe olaj, Kukoricacsira olaj, Körömvirágolaj, Q10 koenzim, B5-provitamin, C-vitamin.

30 ml
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Alma Őssejtes Ránctalanító Krém
Gazdag textúrájú, látványos öregedésgátló krém mindennapos használatra

Alma Őssejtes Ránctalanító Szérum

Az arc idővel veszít fiatalságából, az alma őssejtek viszont az öregedés elleni bőrápolást forradalmasították. Regeneráló hatású,
aktív hatóanyagokban gazdag krém, mely rendszeres használatával megőrzi a bőr rugalmasságát. A krém fő hatóanyaga a PhytoCell Tech™
alma őssejt kivonat. Tónusos és egységes arcszínt biztosít, látványosan késlelteti az öregedés jeleinek kialakulását. Csökkenti a ráncok
mélységét, ragyogó fényt ad az arcnak.
Érett bőrre ajánljuk.
Hatóanyagok: Alma őssejt kivonat, Hyaluronsav, Aloe Vera, Körömvirágolaj, Shea vaj, B5-provitamin,
E-vitamin, Napraforgószár-kivonat, Tengeri moszat, Tarafa gyökér-kivonat.

Feszesítő, öregedésgátló hatású - lágy textúrájú szérum

A szérum hosszantartó lifting hatást, láthatóan simább és feszesebb bőrt biztosít a
leghatékonyabb természetes új generációs összetevők segítségével. Speciális
hatóanyaga az Alma őssejt, mely fenntartja a bőr rugalmasságát, csökkenti a ráncokat
és a mély vonalakat, növeli a bőr feszességét. Az apró szemcseméretű Hyaluronsav
segíti a hatóanyagok bejuttatását a bőr mélyebb rétegeibe és biztosítja a nedvességmegkötést. A szérum ultrahangos és mezoterápiás módszerrel egyaránt bevihető a
bőrbe, de kézi masszírozással is látványos eredmény érhető el. Megelőzi a ráncok
kialakulást vagy a már kialakultakat enyhíti.
35 éves kor fölött minden bőrtípusra ajánljuk.

50 ml

Hatóanyagok: Alma őssejt, Hyaluronsav, Allantoin, Aloe Vera,
Szőlőlevél kivonat.

TIPP

15 ml

Alma Őssejtes kezelést a bőr letisztítása után a Mágikus Algás Peeling Maszkkal kezdjük, mely
előkészíti a bőrt a látványos kezeléshez.

Mágikus Algás Peeling Maszk
Por alapú, energetizáló maszk
Az arcbőr letisztítása után a vendég részére kellemes élményt nyújthatunk a
Mágikus Algás Peeling Maszkkal. A hidratáló, hámlasztó peeling megújítja a bőrt,
az elhalt hámsejteket eltávolítja és így elősegíti a hatóanyag felszívódását. Felgyorsítja a szövetműködést, nyugtató, relaxáló hatású. Alkalmazása rendkívül kellemes
bőrérzetet biztosít. A port egyenlő arányban langyos vízzel tejföl sűrűségűre elkeverve
rózsás bőrszínt eredményez, üdévé válik az arc. Meleg (60C°) vízzel elkeverve enyhe
bizsergető bőrpírt okoz, élettel telivé varázsolja a bőrt. Hatóideje 15-20 perc, ezután
egy mozdulattal eltávolítható.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Alginát, Kaolin, Zab, Tengeri kollagén, Szőlőmag olaj,
Levendula olaj.
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PÁNDI
MEGGYES
SOROZAT
Ez a sorozat egy igazi magyar különlegesség!
Meggy és Tengeri Kollagén tartalmának
köszönhetően minden bőrszépítő
tulajdonságot magában hordoz. A meggy
magas savtartalma miatt kiváló a szeborreás
bőrök kezelésére. Szénhidrát tartalma által
nagyon jó hidratáló, ránctalanító hatású,
alkalmas a dehidratált bőrök kezelésére.
Igazi vitamin bomba A-, B-, C-, E- és Pvitamin tartalmának köszönhetően, növeli
a bőr vitalitását. A Tengeri Kollagén olyan
fehérjékben és poliszacharidokban gazdag,
mint amilyenek a kötőszövetben természetesen
is megtalálhatóak. Hatékonyan javítja a bőr
rugalmasságát, feszességét, ezáltal megőrzi
fiatalságát. A Matrixyl 3000 peptid késlelteti
az első ráncok kialakulását, erős preventív
hatást fejt ki.
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Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő Krém
Késlelteti az első ráncok kialakulását, a meglevőket csökkenti– mindennapos használatra
Meggy tartalmának köszönhetően nagyon jó antioxidáns, gyulladáscsökkentő,
nyugtató és fertőtlenítő hatású, valamint A-,B-,C-,E- és P-vitamin tartalmának
köszönhetően igazi vitalizáló. Regeneráló hatását mézzel és kukoricacsíra olajjal
fokoztuk. Ezen kívül Matrixyl 3000 peptid tartalmának köszönhetően erős
preventív, ránccsökkentő hatást is kifejt. UVA és UVB védelemmel ellátott krém.
Minden bőrtípusra javasoljuk ahol már megjelentek az első felszíni
ráncok.
Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Matrixyl 3000
peptid, Ligetszépe olaj, B5-provitamin, A-vitamin, E- vitamin.

50 ml

Pándi Meggyes Kollagénes Szemránckrém
A szemkörnyéki apró ráncokra, a meglévők csökkentésére – mindennapos használatra
Rendkívül finom, színezék-mentes emulzió, mely a szemkörnyéki apró ráncokat
hivatott kisimítani a Homeostatine hatóanyag segítségével. Tengeri kollagén
tartalmának köszönhetően a szemkörnyéke feszesebbé, rugalmasabbá válik. UVA
és UVB védelemmel ellátott krém.
Mimikai és első ráncok eltüntetésére.
Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén,
Homeostatine (ránctalanító anyag), Lipogard, E-vitamin.

30 ml
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Pándi Meggyes Kollagénes Gél
Feltöltő, hidratáló hatású

A Meggyes Kollagénes Gél a benne lévő gazdag hatóanyagok, meggy és tengeri kollagénnek köszönhetően, minden bőrszépítő
tulajdonságot koncentráltan magában hordoz. Géles állaga miatt a bőrt mélyen feltölti és hidratálja. Kiválóan alkalmazható
iontoforézis illetve ultrahangos kezelésekhez.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Meggy- sűrítmény, Tengeri kollagén.

250 ml

Pándi Meggyes Kollagénes Hab
Habzó lemosó hidratáló, bőrlágyító hatással
Kitűnően eltávolítja a sminket, szennyeződéseket az arcbőrről. Ezen kívül magas
Matrixyl 3000 peptid- és tengeri kollagén tartalma szabályozza a bőr kollagén
képződését. Magas növényi szilikon tartalma pedig bőrlágyító hatású. Masszírozzuk
be 2 pumpányi habbal az arc és a nyak területét, majd alaposan öblítsük le.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Matrixyl 3000
peptid, Növényi szilikon (Oligogeline)

200 ml

Pándi Meggyes Kollagénes Tonik
Hidratálja és rugalmassá teszi az arcbőrt
Nagyon jó tisztító és hidratáló hatású tonik, mely meggyvelő-kivonatban gazdag.
Növényi glicerin és Hydroveg VV hatóanyag tartalmánál fogva kiváló vízmegkötő
tulajdonságú, amely rugalmassá és feszessé teszi a bőrt.
Minden bőrtípusra ajánljuk.
Hatóanyagok: Meggy- sűrítmény, Hydroveg VV (hidratáló hatóanyag komplex),
Tengeri kollagén (Maricol S) és Méz. A méz kiváló szénhidrát
forrás, ásványi anyagokban gazdag, számos vitamint (C-, B-, vitaminok,
250 ml
folsav), szerves savakat, illóolajokat, enzimeket tartalmaz, valamint
találhatók benne aminosavak, fehérjék, és egyéb bioaktív anyagok.
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HATÓANYAGOK

Adipofill’in™
Az Adipofill’in™ stimulálja bőr alatti zsírréteg növekedését ezáltal csökken a ráncok mélysége. Kísérletek során 40-60 év közötti
önkénteseken tesztelték az Adipofill’ in™-t, naponta kétszer 2 hónapon át. Eredmény: a ráncok érdessége 27%-al, mélysége 35%-al
csökkent.

Alma Őssejt
A XVIII. századtól ismert egy svájci almafaj, ami rendkívül hosszú ideig eltartható, mert hónapok alatt sem változik az alakja, színe,
konzisztenciája. Ez a különleges alma rendkívül gazdag növényi hatóanyagokban és hosszú életű növényi sejtekben. A sejtek
élettartama egy speciális sejtfajtával áll összefüggésben, amit őssejteknek nevez a tudomány. A különleges svájci alma őssejtjéből
kinyert hatóanyag, PhytocellTech™ Malus Domestica, az első olyan aktív őssejt tartalmú kozmetikai összetevő, melynek kiemelkedő
hatása igazolt: a sejtek idő előtti öregedését jelentősen lassítja, védi a bőr őssejtjeit és visszaadja vitalitásukat. Ezek az őssejtek
kompatibilisek az emberi bőrrel, így képesek megóvni azt, a bőr megkapja a hatóanyagokban izolált friss növényi őssejteket.
A különleges hatóanyag eljuttatását a bőr mélyebb rétegeibe a liposzóma technológia biztosítja.
A Helia-D egy teljes termékcsoportot, az Alma őssejtes sorozatot fejlesztett ki, hogy a forradalmi technológiát eljuttathassuk
vásárlóinkhoz.

Ameliox
Egy liposzómával egyesített antioxidáns olajban oldott elegye, mely carnosint, silymarint, tocoferolt is tartalmaz. Használata során
egy lassú, természetazonos folyamat megy végbe, mely jótékonyan hat a bőr szerkezetére és a fehérjék tevékenységére. Az alapanyag
segít pótolni, szinten tartani a bőr kollagén és elasztin tartalmát, melyek, ha csökkennek, akkor a bőr veszít rugalmasságából, és korai
öregedés kezdődik meg.

Fekete nadálytő őssejt (Phytocelltech Synphytum)
Ez a fekete nadálytő gyökereiből speciális őssejt technológiával készült por alakú kivonat. Biztosítja az epidermális őssejtek
termelődését, melyek a fiatal sejtek képződését segítik, és biztosítják a bőr folyamatos, ideális hyaluron tartalmát. Az állandó, új
felhámréteg képződését segíti, melytől egyenletes, matt bőrtónust kapunk.

Gladback™
A retinolhoz hasonlóan ható, a Poria coccos kínai gombából izolált poliszacharidok, amelyek hatékonyan lassítják az érett bőr öregedési
folyamatait.
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Hévízi iszap

Napraforgószár-kivonat

Ásványi anyagokban gazdag, természetben fellelhető kincs, amely a bőrre gyakorolt jótékony hatásáról ismert. Kiválóan méregtelenít,
tisztítja a bőrt, fokozza a vérketingést, és csökkenti a bőr zsírosságát. Sebgyógyító, gyulladáscsökkentő hatása is ismert, ezen felül
narancsbőrre is remek megoldást nyújt.

A napraforgó különleges növény, ugyanis a szár tömegéhez arányítva igen nehéz virág/termés tányért tart meg anélkül, hogy eltörne,
s emellett olyan hajlékony, hogy követni képes a Nap irányát és a sejtek mindezen folyamatok közben nem károsodnak. Az anyag,
aminek ezt a rugalmasságot a napraforgószár köszönheti, az auxin. A rugalmasság és a szilárdság a fiatal bőr alapvető tulajdonsága.
A Helia-D egy teljes termékcsoportot, a Napraforgó Narancs sorozatot szentelt a napraforgó jótékony hatásaival rendelkező
termékeknek.

Homeostatine
Fő hatóanyaga a tengeri moszat izolált oligoszacharidje valamint az andoki tarafa gyökeréből nyert kivonat. Visszaállítja a bőr
egyensúlyi állapotát. Erősíti a bőr mátrix szerkezetét.

Egy flavonoid, amely csökkenti a bőr krónikus pirosságát, emellett gyulladáscsökkentő hatású és a rozáceás bőr kezelésére ajánlott.

Hydromanil

Progeline™

Hatékony természetes hidratáló anyag a dél-amerikai tara fa gyümölcséből. Megköti és megtartja a nedvességet és eljuttatja a bőr
mélyebb rétegeibe. A multikapilláris bőrbejuttató technológiának köszönhetően hatása gyors, de tartós.

A Progeline™ olyan peptid, mely jelentősen csökkenti a progerin termelést, amely anyagot, mint a bőröregedés egyik lehetséges
okozóját azonosítottak.

Kukoricacsíra olaj

Shea vaj

A Helia-D termékekben felhasznált természetes úton hidegsajtolással kinyert kukoricacsíra olaj olyan esszenciális
zsírsavakat tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi szervezet alapvető életfunkciói szempontjából. A Kukoricacsíra olaj
gyulladáscsökkentő, visszérösszehúzó hatású.

Ligetszépe olaj
Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban gazdag, bőrpuhító, bőrápoló hatású olaj, amely enyhítheti az allergiás eredetű ekcémát, és erős
ránctalanító hatással is rendelkezik.

Mastic fa gyantája
Nagy mennyiségben találhatóak benne a bőr puhaságáért felelős ásványi anyagok, amelyek antioxidánsként hatnak, számos enzimet
aktiválnak, kollagént termelnek, szabályozzák faggyútermelődését, elősegítik a sejtek regenerálódását.

Matrixyl 3000
Olyan peptid kombináció (Palmitoyl Tripeptide-1(1), Palmitoyl Tetrapeptide-7), mely elősegíti a ráncok simulását, javítja a bőr
rugalmasságát, tónusát. Ezek a peptidek képesek szabályozni a sejtképződéseket, és a sejtek kölcsönhatását a specifikus receptorokkal.
A géneket próbálják aktiválni, valamint segítik az extracelluláris mátrix és a sejt poliferáció megújulását, mely mechanizmusok a korral
egyébként gyengülnének.
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Naringenin

A Shea vaj olyan természetes anyag, mely finomabbá teszi a bőrt, lágyítja a ráncokat, a bőrirritációkat, csökkenti a pattanásokat.
A benne található E-vitamin és béta-karotin bőrpuhító, regeneráló hatású. Fokozza az egyéb hatóanyagok, például fényvédők
hatását.

Tens’up
A Tens’ up a cikória magas oligoszacharid tartalmának köszönhetően biztosítja az azonnali és hosszan tartó feszesítő hatást a bőrön,
már egyszeri adagolás után is. Folyamatos használata esetén a kollagén képzés serkentése révén a hatóanyaga öregedés gátló hatású
is.

Tokaji Aszú és eszencia
A Tokaji eszencia az aszúszemekből a saját súlyuk hatására kipréselődött sűrű mézszínű folyadék, amelynek jótékony hatása jól
érvényesül az azt tartalmazó kozmetikumokban. Az eszencia főleg cukrokat és aminosavalkat tartalmaz, de legfőbb hatása mégis
az, hogy a kozmetikai szerekhez adagolva fokozza a készítmények hatékonyságát. Jótékonyan hat a bőr anyagcseréjére, javítja a
vérkeringést és fertőtlenítő hatása is van. A Helia-D egy teljes termékcsoportot, a Tokaji Aszú sorozatot szentelt a Tokaji aszú és
eszencia jótékony hatásaival rendelkező termékeknek.

Zirhafirm
A Zirhafirm két Ázsiából származó növény hatóanyagainak köszönhetően erősíti a belső bőrstruktúrát, így fenntartja a bőr feszességét.
Ezen hatóanyagok antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak is.
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KEZELÉSI TERV BŐRTÍPUSONKÉNT
Felszíni és Mélyrétegi
Vízhiányos Bőr

Zsírhiányos Bőr
/Alipikus/

Sápadt, Petyhüdt, Fakó Bőr

ARCTISZTÍTÁS

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Hyaluron Energizáló Tisztító Hab

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab
Hyaluron Energizáló Tisztító Hab
Pándi Meggyes Kollagénes Hab
Pándi Meggyes Kollagénes Tonik

PEELING

Mágikus Algás Peeling Maszk
Biogél Peeling
Gyümölcssavas Peeling

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Hyaluron Energizáló Tisztító Hab

GÉL

Tokaji Aszúszemes Gél
Szuperhidratáló Narancsgél

SZÉRUMOK
AMPULLÁK

Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum
Hyaluron Koktél Ampulla

MASZKOK
KRÉMMASZK

Aranykristály Gélmaszk
Második Bőr Hatású Maszk
Alma őssejtes Ránctalanító Maszk
Királykék Géles Hidratáló Maszk Botox Hatású Ránctalanító Maszk
Hévizi Nyugtató Felépítő Pakolás Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam
Hyaluron Krémpakolás
Tokaji Aszús Masszázskrém

Olajos Seborrheás Bőr
/Seborrhea Oleosa/

Rozáceás Bőr

ARCTISZTÍTÁS

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonic
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab
Fekete Szappan

Fekete Szappan
Teafaolajos Géltonic
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonic
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab
Hyaluron Energizáló Tisztító Hab

Biogél Peeling
Gyümölcssavas Peeling
C Vitaminos Enzimatikus Peeling

PEELING

C-Vitaminos Enzimes Peeling
Gyümölcssavas Peeling
Mágikus Algás Peeling Maszk

Gyümölcssavas Peeling
Biogél Peeling

C-Vitaminos Enzimes Peeling
Mágikus Algás Peeling Maszk

Szuperhidratáló Narancsgél
Hyaluron Gél

Szuperhidratáló Narancsgél
Hyaluron Gél
Pándi Meggyes Kollagénes Gél

GÉL

Tokaji Aszúszemes Gél
Hyaluron Gél

Ichtiolos Gyulladáscsökkentő Gél

Tokaji Aszúszemes Gél
Hyaluron Gél

Alma Őssejt Ránctalanító Szérum
Glükóz Szérum
Peptides és Őssejtes Mezo Konc.
Hyaluron Koktél Ampulla

Stimuláló Szérum
Narancsos Feszesítő Szérum Glükóz Szérum
Alma Őssejtes Szérum

SZÉRUMOK
AMPULLÁK

Hyaluron Ampulla
Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum

Gyógynövényes Szérum

Hyaluron Ampulla
Narancsos Feszesítő Szérum
Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum

Alma Őssejtes Ránctalanító Maszk
Botox Hatású Ránctalanító Maszk
Arcpezsdítő Narancs Maszk
Hyaluron Krémpakolás

MASZKOK
KRÉMMASZK

Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam
Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre
Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Hyaluron Krémpakolás

Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre

Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre
Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Hyaluron Krémpakolás

MASSZÁZSKRÉM

Puhító Masszázskrém
Tokaji Aszús Masszázskrém

Puhító Masszázskrém

Peptides és Őssejtes Krémpakolás
Tokaji Aszús Masszázskrém

SZEMRÁNCKRÉM

Napraforgószár-kivonatos
Szemránckrém

Narancsos Feszesítő Szérum

Napraforgószár-kivonatos Szemránckrém
Alma őssejtes Szemránckrém

BEFEJEZŐ KRÉM

Zöld Nyugtató Krém
Hyaluron Argán Őssejtes Krém

Mattosító Nappali Krém

Zöld Nyugtató Krém
Hyaluron Argán Őssejtes Krém
Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém

MASSZÁZSKRÉM Puhító Masszázskrém

Puhító Masszázskrém
Feszesítő Masszázskrém
Bőrsimító Masszázsolaj

Feszesítő Masszázskrém
Puhító Masszázskrém
Peptides Őssejtes Krémpakolás

SZEMRÁNCKRÉM Narancsos Feszesítő Szérum

Alma Őssejtes Szemránckrém
Napraforgószár-kivonatos Szemránc

Napraforgószár-kivonatos Szemránckrém
Alma Őssejtes Szemránckrém
Pándi Meggyes Kollagénes
Szemránckrém

Alma Őssejtes Ránctalanító Krém
Hyaluron Argán Őssejtes krém
Hyaluron Feketenadálytő
Őssejteskrém
Napraforgószár-kivonatos
Ránctalanító Krém
Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém

Tens’up Lifting Krém
Napraforgószár-kivonatos Ránctalanító Krém
Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém
Hyaluron Argán Őssejtes Krém
Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém
Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő Krém

Bőrsimító masszázs olaj

Tokaji Aszús Krémgél

BEFEJEZŐ KRÉM Tokaji Aszús Tápláló Krém

Tokaji Aszús Éjszakai Krém
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Korpás Seborrhoeás Bőr
/Seborrhea Sicca/
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EXKLUZÍV KEZELÉSEK
Tens’up Kezelés /azonnali lifting hatás/
Tisztítás

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik

Peeling

C-Vitaminos Enzimes Peeling + Stimuláló Szérum 2 pumpa /kivéve rozáceás bőrre/

PH visszaállítás

Hidratáló Géltonik

Gél

Szuperhidratáló Narancsgél /szérumokkal együtt beultrahangozzuk/

Masszázs

Feszesítő Masszázskrém vagy Királykék Géles Hidratáló Maszk

Maszk

Botox Hatású Ránctalanító Maszk, alá Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém

Befejező

Tens’up Lifting Krém
Napraforgószár-kivonatos Szemránckrém

Hyaluron kezelés Őssejtekkel kombinálva
Tisztítás

Hyaluron Energetizáló-tisztító Hab
Hidratáló Géltonik

Peeling

Biogél peeling

PH visszaállítás

Hidratáló Géltonik

Ampulla

Hyaluron Koktél Ampulla + Hyaluron Gél /ultrahanggal bejuttatjuk/

Masszázs

Peptides és Őssejtes Krémpakolással + Glükóz Szérum

Maszk

Hyaluron Krémmaszk

Befejező

Hyaluron-Argán Őssejtes Krém vagy Hyaluron-Feketenadálytő Őssejtes Krém

Alma Őssejtes Kezelés /sejtek idő előtti kezelését jelentősen lassítja/
Tisztítás

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Hyaluron Energetizáló-tisztító Hab

Peeling

C Vitaminos Enzimes Peeling + Mágikus Algás Peeling Maszk

PH visszaállítás

Hidratáló Géltonik

Szérum + Maszk

Alma Őssejtes Ránctalanító Szérum +Alma Őssejtes Ránctalanító Maszk- ultrahangozni

Masszázs

Aranykristály Gél Maszk + 3 csepp Glükóz Szérummal

Befejező

Alma Őssejtes Ránctalanító Krém
Alma Őssejtes Szemránckrém

Pándi Meggyes Kezelés Tengeri Kollagénnel /fiatalság megőrzése és prevenció/
Tisztítás

Pándi Meggyes Kollagénes Hab
Pándi Meggyes Kollagénes Tonik

Peeling

Biogél Peeling

PH visszaállítás

Pándi Meggyes Kollagénes Tonik

Ampulla - Gél

Hyaluron koktél ampulla
Pándi Meggyes Kollagénes Gél - ultrahang

Masszázs

Feszesítő Masszázskrém
Hyaluron Krémpakolás

Befejező

Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő Krém
Pándi Meggyes Kollagénes Szemránckrém

Tokaji Aszús Kezelés /kortalan kezelés, felszíni és mélyrétegű vízhiányra/
Tisztítás
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Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab

Peeling

Gyümölcssavas Peeling

PH visszaállítás

Hidratáló Géltonik

Szérum

Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum

Gél

Tokaji Aszúszemes Gél - szérumot a géllel együtt beultrahangozzuk

Maszk

Második Bőrhatású Maszk vagy Királykék Géles Hidratáló Maszk

Kézmasszázs

Bőrsimító masszázsolajjal

Masszázs

Tokaji Aszús Masszázskrém plussz 3 csepp Glükóz Szérum

Befejező

Tokaji Aszús Krémgél vagy Tokaji Aszús Tápláló Krém

Argán Őssejtes Kezelés /mezoterápiával vagy ultrahanggal/
Tisztítás

Hidratáló Arctej
Hidratáló Géltonik
Tokaji Aszús Vitalizáló Hab

Peeling

C Vitaminos Enzimes Peeling + Mágikus Algás Peeling Maszk

PH visszaállítás

Hidratáló Géltonik

Ampulla

Peptides és Őssejtes Mezo Ampulla /mezoval vagy ultrahanggal bejuttatjuk/

Szérum

Peptides és Őssejtes Mezo Koncentrátum /mezoval vagy ultrahanggal bejuttatjuk/

Maszk

Peptides és Őssejtes Krémpakolást + Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre

Befejező

Hyaluron Argán Őssejtes Krém vagy Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém
Alma Őssejtes Szemránckrém
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KEZELÉSI MENNYISÉGEK
Biogél Peeling

Tisztító
Sorozat

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

250 ml

5 ml

50

Hidratáló Arctej

250 ml

4 ml
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Gyümülcssavas Peeling

250 ml

5 ml

50

Hidratáló Géltonik

250 ml

4 ml

63

Teafaolajos Géltonik

250 ml

4 ml

63

50 ml

3 ml

63

Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém

Kiszerelés
Masszázskrémek
Arcra

Kezelésenkénti
mennyiség

Gyógynövényes Szérum

Fűszeres
Sorozat
Zsíros bőrre

200 ml

3 ml
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Feszesítő Masszázskrém

250 ml

10 ml

25

Puhító Masszázskrém

250 ml

10 ml

25

Fekete Szappan
Hévizi Nyugtató Felépítő Pakolás
Mattosító Nappali Krém

Kezelések száma/
termék

Bőrsimító Masszázsolaj

Ichtiolos Gyulladáscsökkentő Gél

Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam

Fűszeres
Sorozat
Érzékeny bőrre

NapraforgóNarancs
Sorozat

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

62

Kezelések száma/
termék

15 ml

1 ml

15

250 ml

7 ml

36

50 ml

2,5 ml

20

250 ml

7 ml

36

50 ml

3 ml

17

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

250 ml

8 ml

31

50 ml

3 ml

17

Vadgesztenyés Nappali Krém (SPF15)

50 ml

3 ml

17

Vadgesztenyés Éjszakai Krém

50 ml

3 ml

17

30 g

10 g

3

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

Napraforgószár-kivonatos Szemránckrém

30 ml

1 ml

30

Napraforgószár-kivonatos Ránctalanító Krém

50 ml

3 ml

17

Hyaluron Gél

250 ml

4 ml

62

Feszesítő Mélyhidratáló Nappali Krém

50 ml

3 ml

17

Hyaluron Krémpakolás

250 ml

4 ml

62

Narancsos Feszesítő Szérum

15 ml

1 ml

15

Szuperhidratáló Narancsgél

250 ml

7 ml

36

Arcpezsdítő Narancs Maszk

75 g

12 g

6

Hyaluron
Sorozat

50 ml

3 ml

17

Hyaluron Koktél Ampulla

Hyaluron Argán Őssejtes Krém

5x2 ml

2 ml

5

Hyaluron Energetizáló Tisztító Hab

200 ml

2 ml

100

50 ml

3 ml

17

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

C-vitaminos Enzimes Peeling

250 ml

5 ml

50

Peptides és Őssejtes Mezo Ampulla

5x2 ml

2 ml

5

50 ml

5 ml

10

250 ml

7 ml

36

Hyaluron Feketenadálytő Őssejtes Krém

Tens’ Up
Emelkedj
Sorozat

Kezelésenkénti
mennyiség

Zöld Nyugtató Krém

Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

Tens’ up Lifting Krém

50 ml

3 ml

17

Stimuláló Szérum

15 ml

1 ml

15

Glükóz Szérum

30 ml

2 ml

15

Királykék Géles Hidratáló Maszk

20 g

5g

4

Botox Hatású Ránctalanító Maszk

30 g

10 g

3

Mezoterápiás
Sorozat

Peptides és Őssejtes Mezo Koncentrátum
Peptides és Őssejtes Krémpakolás

63

Kiszerelés
Tokaji Aszús Vitalizáló Szérum

Tokaji Aszús
Sorozat

Alma őssejtes
Sorozat

15 ml

1 ml

15

200 ml

2 ml

100

Második Bőr Hatású Maszk

50 g

12,5 g

4

Tokaji Aszús Masszázskrém

250 ml

10 ml

25

Tokaji Aszúszemes Gél

250 ml

7 ml

36

Tokaji Aszús Krémgél

50 ml

3 ml

17

Tokaji Aszús Tápláló Krém

50 ml

3 ml

17

Tokaji Aszús Éjszakai Krém

50 ml

3 ml

17

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

Alma Őssejtes Ránctalanító Maszk

8 ml

8 ml

1

Aranykristály Gélmaszk

15 g

5g

3

30 ml

1 ml

30

Alma Őssejtes Szemránckrém
Alma Őssejtes Ránctalanító Krém

50 ml

3 ml

17

Alma Őssejtes Ránctalanító Szérum

15 ml

5 ml

3

90 g

12 g

8

Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő Krém

64

Kezelések száma/
termék

Tokaji Aszús Vitalizáló Hab

Algás Peeling Maszk

Pándi Meggyes
Sorozat

Kezelésenkénti
mennyiség

Pándi Meggyes Kollagénes Szemránckrém

Kiszerelés

Kezelésenkénti
mennyiség

Kezelések száma/
termék

50 ml

3 ml

17

30 ml

1 ml

30

Pándi Meggyes Kollagénes Gél

250 ml

7 ml

36

Pándi Meggyes Kollagénes Hab

200 ml

2 ml

100

Pándi Meggyes Kollagénes Tonik

250 ml

4 ml
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Jegyzetek:
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díjnyertes növényi hatóanyagok

parabénmentes

anti-allergén
kőolajszármazék mentes
mesterséges színezékektől mentes

SZÉPSÉG | MINŐSÉG | INNOVÁCIÓ

Az Ön kereskedelmi partnere:

www.heliadprofessional.hu

HELIA-D Kft.
H - 1036 Budapest, Bécsi út 85.
Telefon/Fax: +36 1 261 0296
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