GYÖNYÖRÛ BÕR
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

TÖRTÉNET

Készítményeink gazdagok értékes növényi kivonatokban (napraforgószár, körömvirág, növényi őssejt-kivonatok), hidratáló természetes
növényi olajokban (szőlőmag-, argán-, jojobaolaj, sheavaj) és vitaminokban, hogy segítségükkel a lehető legtovább megőrizhesse arcbőre szépségét.

Az egyik legismertebb magyar kozmetikai márka története a 80-as
években indult: a nézők egy tévéinterjúban megismerhettek egy idős
hölgyet, aki a kora ellenére bámulatos módon megőrizte arcbőre frissességét és fiatalságát a napraforgószár lehántása után nyert anyagból készített saját krémjének köszönhetően. A történetre felfigyelt a
Biogal Gyógyszergyár, kutatni kezdte a napraforgó titkát és az eredmények olyannyira meggyőzőek voltak, hogy hamarosan megalkották az első Helia-D termékcsaládot és a márkát. A Helia-D azóta is a
minőségi magyar kozmetikumgyártás szimbóluma.

Az eredeti és máig töretlenül népszerű Classic termékcsalád mellett
folyamatosan újabb és újabb fejlesztésekkel jelentkezünk, és arra
törekszünk, hogy megfeleljünk a mai hölgyek igényeinek is, akik egyre
inkább a minél természetesebb növényi összetevőket és a leghatékonyabb kozmetikumokat részesítik előnyben. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy az értékes növényi összetevők felhasználása mellett arckrémeink
parabén-, kőolajszármazék- és mesterséges színezékektől mentesek.

Célunk azóta is olyan kiváló minőségű és hatékony kozmetikumok
előállítása, amelyek nélkülözhetetlen társakká válnak a bőrápolásban.

Fáradozásaink eredményeként a számunkra oly értékes pozitív vásárlói visszajelzések mellett a Helia-D termékek számos díjat és elismerést is elnyertek már: Magyar Terméknagydíj, Superbrands, Magyar
Brands, Joy Prix de Beauté – A Szépség Nagydíja.

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK, FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ
Kozmetikumainkat már a kezdetek óta természetes növényi hatóanyagok felhasználásával állítjuk elő, melyek bázisát folyamatosan
fejlesztjük és bővítjük a legújabb kutatások eredményeit felhasználva.

Lapozza át a katalógusunkat és fedezze fel az újdonságainkat!
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AGE CONTROL TERMÉKCSALÁD

A GYÖNYÖRŰ BŐR TITKA
– AZ ARCÁPOLÁS LÉPÉSEI

Mindenki gyönyörű, egészséges, üde bőrre
vágyik. Ennek eléréséhez azonban aktívan
tennünk is kell: elengedhetetlenül fontos
a megfelelő életmód és a rendszeres bőrápolás.
Életmódbeli tényező a minőségi táplálkozás,
az elegendő mennyiségű - legalább napi két
liter - folyadékfogyasztás, valamint a rendszeres testmozgás és a kellő mennyiségű
pihenés is.
Elengedhetetlen a rendszeres és a bőrtípusunknak megfelelő, minőségi termékekkel
végzett bőrápolás és bőrvédelem, csak így
őrizhetjük meg a lehető legtovább bőrünk
szépségét. Legyünk igényesek a választott
termékekkel kapcsolatban, csak olyan készítményeket használjunk, amelyek bővelkednek
a minőségi hatóanyagokban, parabénektől,
kőolajszármazékoktól és mesterséges színezékektől mentesek. Az arctisztítást és hidratálást gondosan, naponta kétszer végezzük el.

Fontos, hogy a nappali és az éjszakai krémeket ne keverjük össze, mert olyan hatóanyagok vannak bennük, amelyek az adott
napszakban nyújtanak megfelelő ápolást. A
nappali krémek többsége UV szűrőt tartalmaz
– sose feledkezzünk meg a megfelelő bőrvédelemről - és védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól, míg az éjszakai krémek hatóanyagai jobban táplálják a bőrt, elősegítik az
arcbőr éjszakai pihenését, regenerálódását.
Az életkor előrehaladtával, a bőr állapotától
függően a hidratálókrémeket a bőrtípusnak
és életkornak megfelelő anti-aging hatású
készítményekkel kell helyettesítenünk. Utóbbiak a hidratáló hatás mellett, komplexebb,
gazdagabb hatóanyagtartalmuknak köszönhetően anti-aging hatással rendelkeznek,
halványítják a finom ráncokat és barázdákat, késleltetik ezek megjelenését.
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1. TISZTÍTÁS. Töröljük át kíméletesen
az arc és a nyak bőrét egy arctejes vattapamaccsal vagy használhatunk praktikus arctisztító kendőt, így könnyedén
eltávolíthatjuk a szennyeződéseket és
a sminket.
2 . TO N I Z Á L Á S. A s z e m k ö r n y é k é t
kihagyva töröljük át arcbőrünket tonikkal, amely feszesít, fertőtlenít és megnyugtatja a bőrt, beállítja az ideális pH
értéket és összehúzza a pórusokat. A
tonikot sose öblítsük le.

PARABÉNMENTES
KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES
MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

R Á NC TA L A N Í TÁ S R ET I NOL L A L É S
A R G Á NŐ S SE J T- K I VONAT TA L

A retinol többszintű, hatékony védelmet nyújt
az idő előtti öregedése ellen. Kiemelten fontos
szerepet játszik a bőr fiatalságának megőrzésében, lassítja a kollagén lebomlását és serkenti
a bőr mélyebb rétegeiben az új kötőszövetrostok képződését, így felfrissíti és feszessé
teszi a bőrt. Nő a bőr rugalmassága, ezáltal
csökken a ráncok száma, mélysége, hossza
és szélessége.

3. SZEMKÖRNYÉK SPECIÁLIS ÁPOLÁSA. A szemkörnyék ápolására különös gondot fordítsunk, mert itt a legérzékenyebb és legvékonyabb a bőr. A
szemránckrémet finom mozdulatokkal
masszírozzuk be a szem alatti érzékeny területre.
4. HIDRATÁLÁS/RÁNCTALANÍTÁS. A
bőrtípusunknak megfelelő hidratáló arckrémmel masszírozzuk át az arc és a
nyak bőrét. Ennek elmulasztása hamar
a bőr vízvesztéséhez, korai öregedéséhez vezethet. A hidratáló krémek pótolják a bőr nedvességtartalmát és megakadályozzák a további kiszáradását,
késleltetik a bőröregedés jeleinek megjelenését.

A nappali és éjszakai krémekben a retinol hatását erősíti az argánőssejt-kivonat, amely a bőr
mélyebb rétegeibe jutva fejti ki sejtmegújító
hatását, így belülről tölti fel a bőrt. A növényi hatóanyagok (szőlőmagolaj, körömvirágolaj) bőrpuhító és bőrregeneráló hatásúak. Az
E- és B 5 provitamin, a 15 faktoros UVA/UVB
szűrő aktív védelmet nyújt a káros környezeti
hatásokkal szemben.
AGE CONTROL COMPLEX ÉJSZAKAI
RÁNCTALANÍTÓ KRÉM
50 ml

AGE CONTROL COMPLEX NAPPALI RÁNCTALANÍTÓ
KRÉM
50 ml

5

AGE CONTROL TERMÉKCSALÁD

AGE CONTROL TERMÉKCSALÁD

SE J TM E G Ú J Í TÁ S NÖV É N Y I Ő S SE J T E K K E L

A ránctalanító hatású argánőssejt-kivonat a
bőrfelszín mélyebb rétegébe, az irharétegbe
is képes bejutni, s ott kifejteni hatását. Sejtmegújító hatásának köszönhetően belülről tölti
fel a bőrt.

PARABÉNMENTES

PARABÉNMENTES

KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES

KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES

MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES

MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

sheavaj tartalmuk segít táplálni, regenerálni
és fiatalosan tartani bőrét.

A Helia-D Age Control Plus Krémek csökkentik a szarkalábakat és növelik a bőr feszességét. A krémek antioxidáns tulajdonságát és
hatékonyságát a bennük lévő E-vitamn és B 5
provitamin is jelentősen növelik. Bőrpuhító

Az Age Control Plus Sejtmegújító Szérum
argánőssejt-kivonattal és hyaluronsavval hidratáló, feszesítő és bőrmegújító hatású. Használatával tovább fokozható az Age Control Plus
nappali és éjszakai krémek hatása, a szérumban található hyaluronsav egyedülálló vízmegkötő képessége kiegészíti az argánőssejtkivonat bőrmegújító hatását.

AGE CONTROL PLUS
SEJTMEGÚJÍTÓ NAPPALI KRÉM
50 ml

AGE CONTROL PLUS
SEJTMEGÚJÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM
50 ml
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B ŐR F IATA L Í TÁ S

Az érett bőr különleges gondoskodást igényel.
A Helia-D Age Control Bőrfiatalító Krémek
olyan multifunkcionális növényi hatóanyagot
(Gladback TM )* tartalmaznak, amely javítja a
bőrfelszín teltségét, feszességét, serkenti a
bőr mikrocirkulációját és csökkenti az életkorra
jellemző ráncok kialakulását. További növényi
hatóanyagai, a sheavaj, aloe vera, körömvi-

AGE CONTROL PLUS
SEJTMEGÚJÍTÓ SZÉRUM
30 ml

AGE CONTROL
BŐRFIATALÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM
50 ml

rágolaj és kukoricacsíra-olaj bőrpuhító, bőrregeneráló hatásúak. A krémben lévő E-vitamin
hatékony védelmet jelent a káros környezeti
ártalmakkal és a napsugárzással szemben.
* Gladback TM : az ázsiai tradicionális gyógyításban is használt Poria cocos gombafajta kivonata, amely különösen jótékony hatással bír az érett bőrfelszín állapotára.

AGE CONTROL
BŐRFIATALÍTÓ NAPPALI KRÉM
50 ml
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AGE CONTROL
BŐRFIATALÍTÓ SZEMRÁNCKRÉM
15 ml

R Á N C TA L A N Í TÁ S É S S Z E M K Ö R N Y É K Á P O L Á S

R Á N C TA L A N Í TÁ S É S S Z E M K Ö R N Y É K Á P O L Á S

PARABÉNMENTES
KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES
MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

A Helia-D Classic Ránctalanító Krémek speciális növényi hatóanyag-kombinációt tartalmaznak az optimális hatás érdekében.
∙ ∙ Homeostatine TM: stimulálja a bőr kollagén
termelését.
∙ ∙ Kukoricacsíra-olaj, körömvirágolaj és aloe
vera: segítik a bőrfelszín megújulását.
∙ ∙ Napraforgószár-kivonat: segít megőrizni a
bőr rugalmasságát.
∙ ∙ A sheavaj a bőr textúráját üdévé varázsolja.
∙ ∙ E- és C-vitaminok: védik a bőrt a káros
környezeti ártalmakkal szemben.
∙ ∙ A szőlőmagolaj, a körömvirág-kivonat és a
B 5 provitamin a bőr megújulását, fiatalon
tartását segítik.

A Helia-D Classic Ránctalanító Nappali Krémben
található 15 faktoros szűrő hatékony védelmet
jelent a káros UVA/UVB sugárzás ellen, ezáltal
is csökkentve a ráncképződést.
Vitasource ® a bajkáli csucsóka gyökérből készített hatóanyag felhasználásának köszönhetően
a Helia-D Classic Szemránckrém késlelteti a
sejtek öregedését.
Hyaluronsav: egyedülálló hatóanyag, amely
nagyon jó hidratáló hatással rendelkezik. A
hyaluronsavat tartalmazó Helia-D Classic
Golyós Ránctalanító Szérum feszesebbé
teszi a bőrt.
CLASSIC ÉJSZAKAI RÁNCTALANÍTÓ KRÉM
50 ml
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CLASSIC NAPPALI RÁNCTALANÍTÓ KRÉM
50 ml

CLASSIC SZEMRÁNCKRÉM
15 ml
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CLASSIC GOLYÓS RÁNCTALANÍTÓ SZÉRUM
15 ml

H I D R ATÁ L Á S

H I D R ATÁ L Á S

PARABÉNMENTES
KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES
MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

A Helia-D márka legelső termékcsaládja megújult formában. Hatékony
hidratálást nyújt négy különböző bőrtípusra is. A krém állaga könnyedebb
lett, ami kényelmesebb felvitelt biztosít. A megszokott hatóanyagok mellett, mint a napraforgószár-kivonat és
a kukoricafellevél-kivonat, új növényi
alapú hidratáló anyagokkal egészítettük ki a receptúrákat, így a krémek 24
órán keresztül is képesek a bőr hidratáltságát növelni.

CLASSIC HIDRATÁLÓ KRÉM
NORMÁL BŐRRE
50 ml
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CLASSIC HIDRATÁLÓ KRÉM
SZÁRAZ BŐRRE
50 ml

CLASSIC HIDRATÁLÓ KRÉM
EXTRA SZÁRAZ BŐRRE
50 ml

CLASSIC HIDRATÁLÓ KRÉM
ÉRZÉKENY BŐRRE
50 ml
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CLASSIC HIDRATÁLÓ
ÉJSZAKAI KRÉM
50 ml

H I D R ATÁ L Á S

H I D R ATÁ L Á S
PARABÉNMENTES

PARABÉNMENTES

KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES

KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

· Hidratálás
· Egységes színű, ragyogó bőr
· SPF15 UVA/UVB védelem

Az Aquaboom Szuperhidratáló
Krémgél könnyű, gyorsan felszívódó, lágy arckrém, amely intenzív és tartós hidratálást biztosít*, anélkül, hogy zsíros nyomot
hagyna maga után. Növényi hatóanyagai, a kukoricacsíra-olaj és a
szőlőmagolaj puhábbá, bársonyosabbá varázsolják bőrét. A krémben lévő E-vitamin segíti a szabad
gyökök megkötését. B 5 provitamin tartalma elősegíti a bőrsejtek regenerálódását.

A z Aquaboom Mélyhidratáló
Arcgél gyorsan felszívódó, intenzív és tartós hidratálást biztosító
arcgél. Hyaluronsav tartalmának
köszönhetően nagyon jó nedvességmegkötő és hidratáló hatással bír, ezáltal segít, hogy a bőr
s o k á i g ü d e é s f e s z e s m a r a djon. A Helia-D Aquaboom Mélyhidratáló Arcgél Vitamin komplex
mikrokapszulákkal és UV védelemmel rendelkezik.

Többfunkciós hidratáló bőrszínkiegyenlítő nappali arckrém UVA/
UVB szűrővel.
A krém segít, hogy az arc bőre
egyenletes színű legyen, kiegyenlíti az apróbb bőrhibákat és elfedi
a piros foltokat. A krémben lévő
sheavaj biztosítja a hosszan tartó
hidratálást, a 15 faktoros UVA/
UVB szűrő védi a bőrt a napsugarak káros hatásaitól. A készítmény bőrtápláló B 5 provitamint és
E-vitamint tartalmaz, fűzfakéregkivonat tartalma gyulladáscsökkentő hatású.

*5 óra elteltével az arc bőre +93%-kal hidratáltabb eredményt mutat, mint arckrém
használata előtt (független laboratóriumi
mérések alapján)

· Új bőrközeli árnyalatok
· Jobb fedőképesség
· Selymesebb állag
AQUABOOM SZUPERHIDRATÁLÓ
KRÉMGÉL SZÁRAZ BŐRRE
50 ml

AQUABOOM SZUPERHIDRATÁLÓ
KRÉMGÉL NORMÁL BŐRRE
50 ml
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AQUABOOM MÉLYHIDRATÁLÓ
ARCGÉL
50 ml

BB KRÉM NORMÁL BŐRRE
50 ml

BB KRÉM VILÁGOS BŐRRE
50 ml
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A R C T I S Z T Í TÁ S

A R C T I S Z T Í TÁ S

PARABÉNMENTES

A Helia-D Classic Hidratáló
Arctisztító Kendő hatékonyan eltávolítja a vízálló sminket és a napközben az arcra
kerülő szennyeződéseket. Kön�nyen és kíméletesen tisztítja
az arcbőrt, a dekoltázst és a
szemkörnyéket, pH-semleges.

KŐOLAJSZÁRMAZÉK-MENTES
MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

A Helia-D Classic Tápláló Arctisztító Tej segítségével makulátlanul eltávolíthatja az arcbőrön lévő
szennyeződéseket, sminkmaradványokat, miközben hidratálja bőrét.
Ránctalanító hatású napraforgószárkivonatot, sheavajat valamint sejtmegújító hatású E-vitamint tartalmaz.

A Helia-D Classic Hidratáló
Arctisztító Kendő hatóanyagai
késleltetik a bőr kiszáradását.
Gyulladásgátló, hámképződést
elősegítő, sebregeneráló hatású
gyógynövénykivonatokat tartalmaz.

A Helia-D Micellás Sminklemosó Víz kettős hatású, gyengéden tisztítja és ápolja is az arcát.
Eltávolítja a sminket, emellett
nyugtató és hidratáló hatású. A
benne lévő micellák magukhoz
vonzzák a szennyeződéseket és a
sminket, így segítve azok könnyű
és kíméletes eltávolítását a bőrről, alkohol vagy szappan használata nélkül. A készítmény B 5 provitamin tartalma táplálja a bőrt
és segít a nedvesség visszapótlásában.
A Micellás Sminklemosó és a
Hidratáló Arctisztító Kendő
Kettős hatású, gyengéden tisztít és ápol. Eltávolítja a sminket,
emellett nyugtató és hidratáló
hatású. A készítményben található micellák magukhoz vonzzák
a szennyeződéseket és a sminket, így segítve azok könnyű és
kíméletes eltávolítását alkohol
vagy szappan használata nélkül.

A Helia-D Classic Hidratáló Arctisztító Tonik segítségével maradéktalanul eltávolíthatja az arcbőrről a
szennyeződéseket, sminkmaradványokat, miközben tápláló és bőrmegújító hatóanyagokat: ránctalanító
hatású napraforgószár-kivonatot,
hidratáló aloe vera kivonatot és
sejtmegújító hatású E-vitamint juttat a bőrbe.
TÁPLÁLÓ ARCTISZTÍTÓ TEJ
200 ml
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HIDRATÁLÓ ARCTISZTÍTÓ TONIK
200 ml

MICELLÁS SMINKLEMOSÓ VÍZ
200 ml, 110 ml

MICELLÁS SMINKLEMOSÓ ÉS
HIDRATÁLÓ ARCTISZTÍTÓ KENDŐ
24 db

HIDRATÁLÓ ARCTISZTÍTÓ KENDŐ
24 LAPOS, 10 LAPOS
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T E S TÁ P O L Á S

Helia-D Tápláló Bőrápoló Krém
A- és E-vitaminokban, valamint
növényi alkotóelemekben gazdag hidratáló hatású ápolókrém,
száraz és extra száraz bőrtípusra.
Gazdag összetételének (sheavaj,
mandulaolaj, n a p r af or g ó s zá rkivonat) köszönhetően puhává
és selymessé varázsolja bőrét
egész napra.
A száraz bőr mindennapos ápolására kifejlesztett Helia-D Krémes Hidratáló Testápoló 24
órán keresztül táplálja és hidratálja bőrét. Értékes növényi hatóanyagai, a napraforgószár-kivonat, az avokádóolaj és a sheavaj a
bőr nedvességmegkötő képességét fokozzák. Urea tartalma bársonyossá és simává varázsolja bőrét.
A benne lévő E-vitamin megköti
a szabadgyököket, regeneráló,
bőrfiatalító.
Helia-D Intenzív Hidratáló Testápoló a kifejezetten száraz és
nagyon száraz bőr mindennapos
ápolására ajánlott, 24 órás hid-

T E S TÁ P O L Á S

ratálást biztosító testápoló. Értékes növényi hatóanyagai segítenek
megszüntetni a nagyon száraz bőr
okozta kellemetlen húzó érzést,
valamint fokozzák a bőr nedvességmegkötő képességét. A benne
lévő homoktövisolaj és argánolaj
gyulladáscsökkentő hatása révén
megnyugtatja az érzékeny, száraz bőrt. E-vitamin tartalma segít
a szabadgyökök megkötésében,
regeneráló, bőrfiatalító hatású.
Gyorsan felszívódik, bőrét bársonyosan puhává varázsolja.

A bőr rugalmasságának megőrzésére kifejlesztett Helia-D Bőrfeszesítő Testápoló természetes növényi hatóanyagai táplálják és mélyen
hidratálják bőrét. A benne lévő Firming komplex valamint jojobaolaj érzékelhetően feszesebbé teszik a bőrt. E-vitamin tartalma segít
a szabad gyökök megkötésében. A benne lévő
sheavaj növeli a bőr nedvességmegtartó képességét. Gyorsan felszívódik.

PARABÉNMENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

A Helia-D Narancsbőr Elleni Karcsúsító Zselé
olyan komplex növényi hatóanyag-kombinációt tartalmaz, amely jótékony hatással van az
érfalakra, stimulálja a vérkeringést, javítja a
kötőszövetek vérellátását, ezáltal segít megszabadulni a kötőszövetekben felhalmozódott
méreganyagoktól, a narancsbőrtől és a zsírpárnáktól. Paprika- és fahéjolaj tartalmának
köszönhetően még intenzívebb vérbőségfokozó hatást fejt ki, ami a fokozott salakanyageltávolítást segíti, így csökkenti a cellulitisz
látható jeleit a problémás bőrfelületeken. A
Helia-D Narancsbőr elleni karcsúsító zselé
hidratáló hatása révén kellemes, lágy tapintásúvá teszi a bőrt.

TÁPLÁLÓ BŐRÁPOLÓ KRÉM
200 ml, 100 ml, 30 ml

KRÉMES HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ
250 ml, 400 ml
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INTENZÍV HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ
250 ml, 400 ml

BŐRFESZESÍTŐ TESTÁPOLÓ
250 ml, 400 ml

NARANCSBŐR ELLENI KARCSÚSÍTÓ GÉL
200 ml
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KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

A Helia-D Intenzív Hidratáló Kézkrém Avokádóolajjal egy gyorsan felszívódó, tápláló
hatású kézápoló krém, mely avokádóolaj és
napraforgószár-kivonat tartalmának köszönhetően megszünteti a kéz szárazságát és javítja
a bőr rugalmasságát. Rendszeres használata
puha, ápolt bőrt eredményez.

Az extra száraz bőrre való Hidratáló Kézkrém gyorsan felszívódó, regeneráló, tápláló hatású, mely urea és körömvirágolaj tartalmának köszönhetően hatékonyan ápolja a
nagyon száraz, igénybevett kéz bőrét. Rendszeres használata puha, ápolt bőrt eredményez.

A Helia-D Hidratáló Lábápoló aloe vera kivonattal könnyen felszívódó hidratáló krém a száraz, igénybevett bőr ápolására. Különleges formulája nedességgel látja el a bőrt, majd segít
azt a bőrben tartani. Bőrnyugtató hatóanyagokat tartalmaz, a benne lévő aloe vera ápolja és
puhítja a lábfej bőrét.

A Helia-D Sarokpuhító Krém jojoba olajjal és
sheavajjal, az igénybevett és berepedezett bőr
mindennapos ápolására szolgál. Jojobaolajat és
búzacsíra-kivonatot tartalmaz, amelyek segítik
az érdes és nagyfokú fizikai igénybevételnek
kitett bőrfelületek puhítását. Intenzíven hdiratál,
valamint hűsítő hatású.

A Helia-D Lábizzadásgátló Permet zöldteakivonattal hűsít, frissít és segít szárazon tartani a lábfejet. Aloe vera és B5 provitamin
tartalma ápol és hidratál. Gyulladáscsökkentő
zöldtea-kivonatot, valamint regenerálódást elősegítő allantoint tartalmaz. Gyorsan felszívódik, nem ragad.

INTENZÍV HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM
AVOKÁDÓOLAJJAL
100 ml

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM EXTRA SZÁRAZ BŐRRE
UREÁVAL ÉS KÖRÖMVIRÁGOLAJJAL
100 ml

HIDRATÁLÓ LÁBÁPOLÓ
100 ml

SAROKPUHÍTÓ KRÉM
100 ml

LÁBIZZADÁSGÁTLÓ PERMET
110 ML

PARABÉNMENTES
MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT
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SPECIÁLIS HAJÁPOLÁS

SPECIÁLIS HAJÁPOLÁS

A Hajhullás Elleni Esszencia
hatékonyságát növeli a Regenero
Hajerősítő sampon és balzsam
együttes használata is.

26 GONDOSAN VÁLOGATOTT GYÓGYNÖVÉNY
PARABÉNMENTES
DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

A Helia-D Regenero termékcsalád alapja 26 gondosan válogatott gyógynövény alkoholos oldata.
Kizárólag természetes növényi
összetevők alkotják, melyek a
fejbőr egészséges működéséhez
szükséges hatóanyagokat tartalmazzák.

Biosulphur) tartalma hatékonyan
tisztítja a fejbőrt a korpától, segít
megakadályozni újbóli kialakulását, valamint csökkenti a korpás
fejbőrre jellemző viszkető érzést.

A Regenero Korpásodás Elleni
Sampon korpásodás elleni hatóanyag-komplex (Octopirox ® és

A Regenero Hajvégápoló Szérum gazdag hatóanyag-tartalmú

REGENERO HAJHULLÁS ELLENI
ESSZENCIA
75 ml

REGENERO KORPÁSODÁS ELLENI
SAMPON
250 ml

szérum argán-, jojoba-, szilikonés répa olajjal a nagyon száraz,
szálkás hajat is képes regenerálni
a haj elnehezítése nélkül. A növényi olajokkal gazdagított formulája
erőt és rugalmasságot kölcsönöz
a hajnak, miközben belülről regenerálja és a külső hajsérüléseket

javítja. Táplálja és erősíti a hajvégeket, fényessé és könnyen fésülhetővé teszi a hajat.

REGENERO HAJVÉGÁPOLÓ SZÉRUM
100 ml

REGENERO SZÉPSÉGVITAMIN
28 db

A Regenero Szépségvitamin hozzájárul a haj és a bőr egészséges állapotának a fenntartásához.
Napi 1 tabletta szedése elegendő.

A koncentrátum összetevői mélyen
behatolnak a fejbőrbe, közvetlenül
a hajhagymáknál fejtik ki hatásukat. A fejbőr vérellátása fokozódik, így a hatóanyagok bejutása
intenzívebb.
Rendszeres használat esetén a
hajhullás mértéke csökken, a hajvesztés megáll. A hajszálak megerősödnek, tartásuk és minőségük
javul. A haj zsírosodása optimalizálódik. A haj újra növekedésnek
indul (életképes hajhagymák megléte esetén). Nők és férfiak egyaránt alkalmazhatják.

REGENERO HAJERŐSÍTŐ SAMPON
250 ml

REGENERO HAJERŐSÍTŐ BALZSAM
200 ml
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BŐRSZERKEZET ÉS BŐRÁPOLÁS
védik a bőrt a káros sugárzásoktól.
A bőr szerkezete
A bőr a legnagyobb felületű szervünk, testsúlyunk csaknem 12 százalékát alkotja, átlagosan 1,5 - 1,8 m². Felszíne, szerkezete, valamint vastagsága testtájanként változó.
Fiatal bőr

Idősebb bőr

Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy kozmetikumaik jó minőségűek legyenek és olyan értékes hatóanyagokkal lássák el a bőrt, amelyek
megakadályozzák a vízmegkötő faktorok elváltozását és számuk csökkenését, gazdag hatóanyagtartalmukkal erősítsék a bőrt.
Felhám (epidermis)
A hám a testfelszín nagy részén kb. 0,2 mm
vastag, legvékonyabb a szemhéjon, legvastagabb a talpon és a tenyéren.

Felhám

Irha (dermis)
Az irha a bőr középső rétege, mely főként egymással összefonódott, szoros hálót alkotó rugalmas, elasztikus rostokból és hajlékony, sok víz
tárolására képes kollagénrostokból áll. Ez a
réteg felelős elsősorban a bőr rugalmasságáért, szilárdságáért, nyújthatóságáért, ennek a
rétegnek az állapota dönti el, hogy a bőr fiatalos és feszes vagy már látszanak rajta az
öregedés jelei.

Irha
Bőralja
Hyaluronsav és víz Elasztin Kollagén

Oxytalan

Fibroblaszt

Hajszálér

Három fő rétege van (felhám, irha, bőralja) és
a kozmetikumok fő feladata, hogy ezekre pozitívan hassanak: elősegítsék a bőr védekező
funkcióját (pl. ultraibolya sugárzással szemben), erősítsék a bőrt a szakszerű ápolással
(megfelelő hidratáció) és segítsenek fenntartani vagy visszaállítani a bőrfelszíni emulzió
egyensúlyát.

Feladata a bőr legfelső védőrétegének a fenntartása és a pusztuló szaruréteg folyamatos
megújítása. Ennek során a sejtosztódást követően a sejtek a hámban mindig egyre feljebb
kerülnek, vándorlásuk során különböző kémiai
és alaki változásokon mennek keresztül, majd
végül élettelen szarupikkelyek formájában
leválnak a bőrfelszínről. Ez az elszarusodás
folyamata, amely kb. 4 hétig tart. Ha a szaru
működése nem megfelelő, csökken a vízmegkötő faktorok száma és a bőr dehidratálttá válik.
Továbbá itt találhatóak a bőr színét meghatározó pigmentszemcsék (melanin) is, amelyek
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Bőralja (hypodermis, subcutis)
A bőralja a bőr legmélyebb rétege, főként
kisebb-nagyobb zsírsejtekből áll, melyet átszőnek a kötőszöveti rostok, az idegek, a vér- és
nyirokedények. A bőralja nem különül el élesen az irhától, testtájanként változó vastagságú,
eloszlásában jellemző eltérések vannak a férfi
és női test között. A szemkörnyéken gyakorlatilag nincs zsírszövet, ezért itt laza és vékony
a bőr, könnyen nyúlik és ráncosodik. A bőralja
feladata az energiaraktározás, hőszigetelés és
a nagyobb fizikai hatások tompítása

HATÓANYAGOK LEÍRÁSA
Aloe vera kivonat. Külsőleg alkalmazva gyulladáscsökkentő,
fertőtlenítő hatású, elősegíti a bőr regenerálódását és hámosodását.
Argánolaj. Gyulladáscsökkentő, hidratáló, ránctalanító
hatású, megnyugtatja az érzékeny száraz bőrt.
Argánőssejt. Növeli a bőr feszességét, sejtmegújító,
ránctalanító hatású, a bőr mélyebb rétegébe is képes bejutni
és ott kifejteni a hatását.
Avokádóolaj. Hidratálja és rugalmassá teszi a bőrt, különösen jó hatással van a száraz, igénybevett gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrre. Segíti a sejtmegújulást, A-, D- és
E-vitaminokban, valamint ásványi anyagokban gazdag, antioxidáns hatású olaj.
B 5 provitamin. Gyulladáscsökketnő, bőrregeneráló és sejtmegújító hatású, késlelteti a ráncok kialakulását, illetve az
apróbb ráncokat kisimítja. Használatával a bőr vízmegtartó
képessége növekszik.
C-vitamin. A C-vitamin egy kiváló antioxidáns,amely megakadályozza a szabad gyökök okozta sejtkárosodást. Elősegíti a kollagénképződést, fontos szerepe van a bőr hidratáltságának megőrzésében, feszessé és simává teszi azt. Védi
a bőrt a káros UVB sugaraktól, a környezeti mérgektől és
képes a szervezetben a sérült bőrszövet hegesedését elősegíteni, így hozzájárul a sebek megfelelő gyógyulásához.
E-vitamin. Védi a bőrt a káros környezeti hatásokkal szemben. Zsírban oldódó vitamin, hozzájárul az egészséges arcbőr fenntartásához. Erős antioxidáns, megakadályozza a
szabad gyökök kialakulását, kiváló a napégés okozta károsodások ellen, megakadályozza a bőr idő előtti öregedését,
növeli a nedvességtartalmát.
Fűzfakéreg-kivonat. Gyulladáscsökkentő hatású anyag.

Gladback TM. Az ázsiai tradicionális gyógyításban is használt
Poria cocos kínai gombafajta kivonata, amely különösen jótékony hatással bír az érett bőrfelszín állapotára. Hatékonyan
lassítja az érett bőr öregedési folyamatait, javítja a bőrfelszín
teltségét, feszességét, serkenti a bőr mikrocirkulációját és
csökkenti a ráncok kialakulását.
Homeostatine™. Stimulálja a bőr kollagéntermelését.
Homoktövisolaj. Gyulladáscsökkentő, szövetregeneráló és
antibakteriális hatású, E-vitamin- és esszenciális zsírsavtartalmának köszönhetően jótékony hatással van a száraz bőrre.
Hyaluronsav. Kiemelkedő hidratáló hatású anyag, feszessé
teszi a bőrt.
Jojobaolaj. A jojobaolaj hasonlít az emberi bőr által termelt
anyagokhoz, nagyon jó hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik, a bőrt puhává és bársonyossá teszi és kiváló vízmegtartó
képessége segít, hogy ne száradjon ki a bőr.
Körömvirág-kivonat. Gyulladáscsökkentő, hámképző
hatású, elősegíti a hegesedést,E-vitamin tartalma jótékonyan
hat a bőrre, sekrenti a szövetek regenerálódását és nyugtatja a bőrt.
Körömvirágolaj. Gyulladáscsökkentő, hámképző hatású,
elősegíti a hegesedést,E-vitamin tartalma jótékonyan hat
a bőrre, sekrenti a szövetek regenerálódását és nyugtatja
a bőrt.
Kukoricacsíra-olaj. 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.
Mandulaolaj. A mandulaolaj hidratálja, megnyugtatja a bőrt,
rugalmasabbá és feszesebbé teszi.
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Napraforgószár-kivonat. A napraforgó különleges növény,
ugyanis a szár tömegéhez viszonyítva igen nehéz virágtányért tart meg anélkül, hogy eltörne és emellett képes
követni a nap irányát, miközben a sejtek nem károsodnak. Az
anyag, amelynek a napraforgószár a rugalmasságát köszönheti az auxin. Az auxin a bőr rugalmasságát biztosító kollagén és elasztin rostok képződését elősegítő anyag, amely
a mimikai izmok rugalmasságát is fokoza, csökkenti a bőr
ráncosodását, petyhüdtségét.
Olívaolaj. Hatékony hidratáló, E-vitamin tartalma miatt
ránctalanító, regeneráló hatású, a bőr felszínét puhává és
simává teszi.
Rozmaring. Javítja a bőr és a bőr alatti szövetek vérkeringését.
Retinol. Hatékony védelmet nyújt a bőr idő előtti öregedése ellen, fontos szerepet játszik a bőr fiatalságának megőrzésében, lassítja a kollagén lebomlását és serkenti a bőr
mélyebb rétegeiben az új kötőszövetrostok képződését. Frissíti, feszessé teszi a bőrt, csökkenti a ráncokat.
Sheavaj. A Sheavaj 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.
Szőlőmagolaj. Hideg préseléses eljárással készül, ezáltal a
szőlőmagvakban található értékes antioxidánsok és vitaminok nem károsodnak. Képes regenerálni a szövetekben lévő
kollagént, használatával megelőzhető a bőr korai öregedése
és simább, rugalmasabb lesz a bőr.
Vitasource ®. A bajkáli csucsók a gyökeréből készített hatóanyag, amely késlelteti a sejtek öregedését.

Helia-D Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85.
Phone/Fax: +36 1 261-0296
E-mail: helia@helia-d.hu
www.helia-d.hu
facebook.com/HeliaDKozmetikumok

