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Tokaj-Hegyalján, a gyönyörű történelmi 
borvidék szívében, Tolcsván található a 17. 
században épült Dessewffy-kastély, amely 
impozáns otthont ad a Helia-D Herba-kastély 
Gyógynövény- és Szépségközpontnak. 

A Helia-D azzal a céllal varázsolta újjá a kiskas-
télyt, hogy méltó környezetben mutathassa 
be a szépségápolás, kozmetikumkészítés és a 
gyógynövények világát a látogatóknak.

Helia-D Herba-kastély 
Gyógynövény- és 
Szépségközpont

Tokaj-Hegyalja Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység 
déli, délkeleti lábánál található. 
 
A terület mind földtörténetileg, mind földrajzilag kivételes adott-
ságokkal rendelkezik. A kedvező fekvésű lejtők, a változatos ásványi 
összetételű talajok, a Bodrog és a Tisza közelsége, valamint a hosszú 
ősz egyedülálló termőhelyi viszonyokat eredményeznek, melyek a 
borvidék őshonos szőlőfajtáival párosulva a természetes édes borok 
és a nagy száraz borok készítése számára kiváló lehetőséget adnak már 
évszázadok óta. Nem véletlen, hogy a tájegység szőlő- és borkultúrája 
révén – mely meghatározóan hozzájárult a borvidék tájképi formálá-
sához, gazdagságához és felemelkedéséhez – világszerte ismert lett.
 
Ezt a tájkép- és kultúraformáló erőt díjazva 2002-ben az UNESCO 
Világörökség Bizottsága, mint kultúrtájat, felvette a borvidéket a 
Világörökségi Listára.

Tokaj-Hegyalja, 
a szépség bölcsője

 
Tokaj-Hegyalja egyedisége azonban nemcsak lélegzetelállító tájképi 
szépségében rejlik. A világ első zárt borvidékeként tartjuk számon 
1737 óta. Borászati termékeit megkülönböztetett védelem illeti: a 
szőlőtermesztésre, a borkészítésre és forgalomba hozatalára szigorú 
szabályok vonatkoznak. Az aszúszemekből készített tokaji borkü-
lönlegességek mindig is az egészség és annak hírnökeként a szépség 
megőrzésének szolgálatában álltak. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a 
tokaji aszú Vinum Tokajense passum-ként már az 1909-es III. Magyar 
Gyógyszerkönyvben is szerepelt, míg a tokaji szamorodni Vinum 
Szamorodni néven az 1934-es IV. Magyar Gyógyszerkönyvben került 
nyilvántartásba. A Helia-D ezért választotta a hungarikummá nyilvá-
nított tokaji aszút egyik fő hatóanyagának, Tokaj-Hegyalját pedig a 
magyar szépségápolás-történet bemutatásának helyszínéül.



Az egyik legismertebb magyar kozmetikai márka története az 1980-as 
évek elején érdekes felfedezéssel indult: egy idős hölgy azt tapasztalta, 
hogy a munkától megfáradt kezén a bőrt a napraforgószárból lehán-
tás után nyert fehér anyag szépen kisimította és hidratálta.

A „természet patikájából” nyert csodakrémnek hamar híre 
ment az egész országban és a Biogal Gyógyszergyár a Szegedi 
Tudományegyetem bevonásával kutatni kezdte a napraforgószár 
titkát. A napraforgó különleges növény, ugyanis a szár tömegéhez 
viszonyítva igen nehéz virágtányért tart meg anélkül, hogy eltörne, 
s emellett olyan hajlékony, hogy követni képes a nap irányát, mind-
eközben a sejtek nem károsodnak. A napraforgószár-kivonatot tar-
talmazó termékek segítik a bőr rugalmasságát biztosító kollagén- és 
elasztinrostok képződését is, amelyek egyúttal a mimikai izmok 
rugalmasságát is fokozzák, és a bőr ráncosodását, petyhüdtségét 
csökkentik.

A felfedezést hasznosítva a Biogal Gyógyszergyár kifejlesztette a 
napraforgószár-kivonatot tartalmazó első termékcsaládot, és meg-
alapították a Helia-D társaságot is, elindítva a márka sikertörténet.

Az eredeti, és máig az egyik legnépszerűbb Classic termékcsalád 
mellett újabb és újabb fejlesztésekkel jelentkezett a márka, megcé-
lozva a fiatalabbak generációját is. Megalkotta termékeit a professzio-
nális felhasználók számára is, alkalmazkodva a hölgyek igényeihez, akik 
egyre inkább kedvelik a minél természetesebb növényi összetevőket 
és a leghatékonyabb kozmetikumokat részesítik előnyben.

A Helia-D a kezdetek óta természetes, növényi alapanyagok felhaszná-
lásával állítja elő kiváló minőségű kozmetikumait. Tokaji aszús termék-
családjába már jó ideje felhasználja a Tokaji borvidék különlegességeit 
a tokaji aszút és esszenciát, fokozva a kozmetikumok hidratáló és 
bőrmegújító hatását. 

Helia-D



Mit rejt a Helia-D Herba-
kastély Gyógynövény- és 
Szépségközpont?

Szépségkert

A kastélyba látogatókat elsőként a szépségkert fogadja, ahol a szép-
ségápolásban és kozmetikumkészítésben használatos gyógyhatású 
növényekkel ismerkedhetnek meg. A 24 ágyásba rendezett évelő 
gyógynövény mellett a kert szinte minden növénye kozmetikai vonat-
kozású, köztük a Helia-D és a Zelka termékek fontos hatóanyagait adó 
körömvirág, homoktövis vagy a fekete nadálytő.

A növényágyások között a könnyű eligazodást QR-kódok segítik, így 
az érdeklődők gyorsan tájékozódhatnak az adott növény tulajdonsá-
gairól, hatásairól és a legfontosabb kozmetikai alkalmazásáról. 

Könyvtár és szépségtörténeti kiállítás

A kastély könyvtárában a régi gyógynövénynyomatok között sétálva 
igazi könyvritkaságok is megtekinthetőek.

Az interaktív kiállítás során a látogatók XXI. századi eszközök segít-
ségével ismerkedhetnek meg a szépségápolás történetével a gyógy-
füvek gyűjtésének hagyományától indulva a magyar kozmetikai ipar 
történetén keresztül a Helia-D jelenéig, és bepillantást nyerhetnek 
a borvidék és Tolcsva, valamint a Dessewffy-kastély történetébe is.

Kozmetikai műhely és kezelő kabinok

A művelődés mellett a kísérletező kedvű vendégek a kozmetikai 
műhelyben próbálhatják ki magukat, ahol a napi foglalkozások mellett 
igazi kuriózumokat bemutató tematikus kozmetikumkészítő napok is 
várják majd a tanulni vágyókat. Elsajátíthatják például a Mádi Mátka 
szappan főzésének titkait, de akár a gyógynövényekből kreálható 
illatokat is felfedezhetik!

A szépülés klasszikus útját választókat is igazi kényeztetés várja! A 
Helia-D Professional és a Zelka kozmetikai kabinokban a növényi 
alapú és a natúr kozmetikumok hívei is megtalálják a számukra leg-
inkább tetsző kozmetikai kezeléseket.



Herba-kastély Café 

A hangulatos boltívek alatt a vendégek számos teát és gyógyteát is 
megkóstolhatnak, sőt a kávéimádók és a borrajongók is megtalálják 
számításukat a Herba-kastély Caféban. Egy-egy pohár kényeztető ital 
vagy akár egy tematikus tea- és borkóstoló mellé a helyi gasztronómia 
ínyencségeit kínáljuk.

Élményeit ossza meg másokkal is! A saját készítésű kozmetikumok 
mellett ajándékozza meg szeretteit egy testet-lelket szépítő herbateá-
val, gyógynövényes ínyencséggel, egy palack gazdag tokaji borral vagy 
válasszon a Helia-D és Zelka kozmetikumok és szépségkezelések közül.
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Bővebb információkért látogasson el 
weboldalunkra:

WWW.HERBAKASTELY.HU

facebook.com/HerbaKastely

Tolcsva

Jöjjön el, és fedezze fel a szépség-
ápolás és a kozmetikumkészítés

műhelytitkait 
a Helia-D Herba-kastély 

Gyógynövény- és 
Szépségközpontjában!




