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Bevezető
A legenda…

Már negyven éve, hogy a Helia-D legendája elkezdődött. Egy kis magyar faluban, Szigethalmon hónapokon keresztül 
nap, mint nap százak, néha ezrek álltak sorban egy kedves, idős hölgy háza előtt, mert olyan csodakrémeket fejlesz-
tetett, amik elsimították a ráncokat és simává, üdévé varázsolták a bőrt. A „csodára” felfigyelt a tévé és a rádió, majd 
szerencsére az ország legnagyobb gyógyszergyára is, és egyetemi kutatók bevonásával megfejtették a hatóanyagok 
titkát és kifejlesztették a Helia-D termékcsaládot. Hamarosan már országszerte kígyózhattak a sorok az illatszerbol-
tok előtt, hogy a nők tíz és százezrei megvehessék a csodakrémeket.

A siker nem maradt az országhatárokon belül! Pár év múlva a Helia-D keresett termék lett Párizstól Szöulig.

Aztán nagyot fordult a világ. Jött a rendszerváltás, a gyógyszergyárat és illatszerboltokat eladták, a Helia-D brand 
egy nagy multinacionális vállalathoz került. A szeretet és figyelem hiányában a „királylány” álomba szenderült…

Csipkerózsika felébred…
2004-ben véletlenül értesültem róla, hogy a legendás Helia-D márka eladó. Befektetésekkel foglalkoztam és mindig 
is vállalkozó kedvű voltam, kerestem a kihívásokat, de egy „alvó királylány” ritkán jön szembe, így azonnal belesze-
rettem és a szerelem azóta is tart!

Kell egy csapat…

A sikerben a kitűnő szakemberek és egy jól együttműködő csapat a legfontosabb. Kezdettől fogva arra törekedtem, 
hogy a Helia-D mögött a legkitűnőbb elmék álljanak. A fejlesztésekben az ország legjobb vegyészei és bőrgyógyászai 
vesznek részt, több egyetemmel működünk együtt és a világ legjobb hatóanyag gyártói (Párizstól Szöulig) is folya-
matosan segítik munkánkat. A termékek arculatát fiatal tehetségek és tapasztalt mesterek formálják, akikkel öröm 
együtt alkotni. 

A szépség megmarad, ha vigyázunk rá…

A világon több ezer bőrgyógyász, vegyész, mikrobiológus kutatja a szép és fiatal bőr titkát napról napra. Nincs olyan 
hónap, hogy valami ígéretes újdonság ne bukkanjon fel. Nekem és munkatársaimnak folyamatosan tanulnunk kell, 
hogy lépést tartsunk ezzel az izgalmas tudománnyal és elhozzuk Önöknek a legjobb hatóanyagokat és a legjobb 
módszereket, hogy az Önök vendégei legyenek a legszebbek és legfiatalosabbak. 

A szenvedély

Fontos, hogy az ember szeresse, amit csinál, és 
azt csinálja, amit szeret. Szerencsére ez nálunk, 
a Helia-D-ben megvalósult. Fejlesztő kollégáink-
kal szeretjük felkutatni a legújabb eljárásokat és 
alkotó elemeket, rendszeresen járjuk a világ ha-
tóanyag és dermatológiai kiállításait és kongresz-
szusait, és természetesen követjük az izgalmas 
új kutatásokat és felfedezéseket. De nem csak 
a kozmetika jelene és jövője érdekes, hanem a 
múltja is, így külön öröm, hogy 2016 óta Hegyal-
ján, a tolcsvai Helia-D Herba és Kozmetikai kas-
télyban kicsit bemutathatjuk ezt a színes világot 
vendégeinknek. Ha van idejük, kérem, látogassák 
meg!

Helia-D Professional, a „Korona ékszer”

Kollégáimmal azért szeretünk a professzionális 
termékek fejlesztésével foglalkozni, mert itt iga-
zán kiteljesedhet alkotó vágyunk. Tudjuk, hogy a 
termékek használatában profi szakemberek mű-
ködnek közre, így ezek a kozmetikumaink sokkal 
hatékonyabbak és kifinomultabbak lehetnek, és 
szabadon meg lehet célozni a maximumot. Bízom 
benne, hogy Önöknek és vendégeiknek is sikerül 
velük örömet szerezni!

Budaházy Péter
Helia-D Kft. tulajdonos
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Kedves Kozmetikusok!

A Helia-D a 80-as évek óta a minőségi magyar kozmetikum szimbóluma. A Helia-D Professional 
márkát kifejezetten kozmetikus szakemberek számára fejlesztettük ki a Tradíció és Innováció 
jegyében, felhasználva a múlt értékes tapasztalatait és a jelen tudományos kutatásainak vívmá-
nyait. 

Termékeinkben a jól bevált hatóanyagaink kivonata mellett (kukoricafellevél, napraforgószár, to-
kaji aszú, pándi meggy, szatmári szilva) nagy hangsúlyt fektetünk a legmodernebb fejlesztések 
eredményeire is: növényi őssejtek (alma, argán, fekete nadálytő és nunatak), hyaluronsav, tengeri 
kollagén, tarafa kivonat, poliszacharidok.

A Helia-D Professional termékeire jellemző:

• a régi, tradicionális hatóanyagokat ötvözzük az új, innovatív hatóanyagokkal
• kizárólag növényi alapú hatóanyagokat tartalmaznak
• parabénmentesek
• nem tartalmaznak mesterséges színezéket
• nem végzünk állatkísérleteket
• szérumaink önmagukban is használhatóak, akár krém helyett, mellé és pakolások alá (ez alól 

kivételt képez a Stimuláló Szérum)
• a krémpakolások, gél maszkok és utóápolási termékeink mind önmagukban és kozmetikai 

gépekkel együtt is alkalmazhatóak 

Közel 110 termékünkkel igyek-
szünk a kozmetikai kezelések 
minden fázisára hatékony megol-
dást nyújtani. A katalógus ajánlott 
kezelési sorozatokat tartalmaz. 
Termékeink sokrétűen variálha-
tóak, minden termékcsalád kom-
patibilis egymással, a kezelések 
ezáltal személyre szabhatóak, 
a bőr típusának és állapotának 
megfelelően. 

Az ajánlott kezeléseken túl a va-
riációk száma végtelen. Az utóá-
polási termékek eladhatósága 
kiemelkedő a magas hatóanyag-
tartalmának, illetve elegáns cso-
magolásának köszönhetően.

Helia-D Professional
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A Helia-D Professional Tisztító sorozat össze-
állítása során nem tévesztettük szem elől azt 
a kozmetikai alapigazságot, hogy a bőrápolás 
eredményessége az alapos bőrtisztítással kez-
dődik. Ennek során eltávolítjuk az elhalt hám-
sejteket, sminkmaradványokat és megtisztítjuk 

a bőr felszínét a szennyeződésektől. A tisztító 
sorozat nem csak a bőr természetes regene-
rációja szempontjából fontos, hanem azért is, 
mert így elősegítjük a később alkalmazott koz-
metikumok felszívódását.

TISZTÍTÓ SOROZAT Hidratáló Arctej
Kímélő sminklemosó arctej

Gyengéd olajtartalmának köszönhetően gyorsan eltávolítja 
a sminket és a mindennapi szennyeződéseket. Kíméletesen, 
ugyanakkor alaposan tisztítja, ápolja és puhítja a bőrt, meg-
védve azt a kiszáradástól. Avokádóolaj tartalma elősegíti a bőr 
sejtjeinek megújulását, gazdag E-, C-vitaminokban és B5 pro-
vitaminban. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Kukoricacsíra olaj, Avokádó olaj, Aloe Vera, Szőlőlevél ki-
vonat, E-, C vitaminok, B5 provitamin, Glicerin, Tarafa kivonat.

C-vitaminos Enzimes Peeling
Elhalt hámsejtek eltávolítására szolgáló peeling. Használata 
ajánlott a Helia-D Professional Mágikus Algás Maszkkal. Magas 
dózisú C-vitamint tartalmazó, keratin alapú enzimes peeling. 
Különlegessége a mikrokapszulázott Keratoclean®PB, amely 
irritáció nélkül leoldja a hámréteg felső rétegét, ezáltal puhítja 
a bőrt és segíti a sejtmegújulást a hatóanyagok mélyebbre jut-
tatását. C-vitamin tartalma segíti a kollagén-termelést. Krémes 
állaga miatt könnyen masszírozható, jól felszívódik. Hatására 
a bőr láthatóan kisimul, bársonyos tapintásúvá, rugalmasab-
bá 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.

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

250 ml

250 ml
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Hidratáló Géltonik
Frissítő, feszesítő

Frissítő és kíméletesen tisztító hatású géles tonik. 
Szőlőmag-kivonatot tartalmaz, amely elősegíti a bőr 
öregedésének a megakadályozását. Kímélő összeté-
telével feszesít és hidratál, kellemes, friss érzetet ad. 
A géltonik B5-provitamint tartalmaz. Minden bőrtí-
pusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Aloe Vera, Hyaluronsav, B5-provitamin, Sző-
lőlevél-kivonat.

Teafaolajos Géltonik
Zsíros, kombinált bőrre és tisztító kezelés után

Főleg zsíros bőr ápolására, mechanikai tisztítás utá-
ni fertőtlenítésre ajánljuk. A gyulladt, pattanásos bőr 
hatékony kezelését a szalicilsav, a fűzfakéreg-kivo-
nat, 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 nö-
vényi komplex), Mentaolaj, Szalicilsav.

250 ml

250 ml

Biogél Peeling
Kímélő mechanikai peeling

Lágy géles peeling, mely hatékonyan távolítja el az el-
halt 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 komp-
lex), Allantoin, Olívamag őrlemény, B5-provitamin, Szőlőle-
vél-kivonat.

Gyümölcssavas Peeling
Enzimatikus peeling

Hatóanyagokban gazdag peeling, amelynek alapja a termé-
szetes hámlasztást biztosító gyümölcssav (ananász, mara-
cuja, citrom, szőlő) jojoba viaszgolyókkal. A gyümölcssa-
vak fellazítják és eltávolítják a bőrfelszín elhalt hámsejtjeit 
és az alatta lévő sejteket megújulásra ösztönzik. Elősegíti 
a bőr hidratáltságát és a hatóanyagok mélyebbre jutását. 
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 használ-
juk 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

250 ml
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MASSZÁZSKRÉMEK 
A kozmetikai masszázs célja a szövetek rugalmasságának és feszes-
ségének megtartása, az öregedési tünetek megelőzése, kialakulá-
sának késleltetése, a szervezet frissítése, a fáradtság csökkentése. 
Egy jó masszázs egyaránt ellazítja a testet és a lelket. Az arcmasz-
százs nem csupán pihentet, de a bőrre is jótékony hatást gyakorol. 
A Helia-D Professional termékek között egyaránt megtalálhatóak 
arc- és testmasszázs termékek, melyek használatának köszönhető-
en csökken az izmok feszültsége, javul a bőr oxigénellátása, a rán-
cok kisimulnak. A Helia-D Professional masszázskrémek különleges 
illatkombinációja elvarázsol, és hosszantartó masszázsélményt biz-
tosít.

Bőrsimító Masszázsolaj
Arcra és testre egyaránt, önmagában és krémmel együtt is használható

A masszázsolajban lévő növényi olajoknak magas az E- és F-vitamin tartal-
muk, így ennek köszönhetően védik és regenerálják a bőrt, csökkentik a gyul-
ladást és pótolják a hiányzó lipidfilmet. A bőrsimító masszázsolaj körömvirág-, 
kukoricacsíra- és szőlőmagolaj üde keveréke. A szőlőmag biztosítja a bőr ru-
galmasságát, ezzel együtt annak simaságát és fiatalságát, megelőzi a bőr öre-
gedését. A körömvirágolaj kiváló gyulladáscsökkentő, bőrregeneráló hatású. 
Elsősorban száraz, zsír és vízhiányos bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Szőlőmagolaj, Körömvirágolaj, Kukoricacsíra olaj.200 ml
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Pándi Meggyes Masszázskrém
Regeneráló, hidratáló, kellemes illatú
masszázskrém arcra és testre

Nagyon könnyű állagú, jól masszírozható, vitalizáló, 
kellemes illatú masszázskrém arcra és testre egyaránt 
használható, nem okoz irritációt. Hatékonysága növel-
hető a Helia-D Professional Bőrsimító masszázsolajjal. 
Természetes shea vaj, jojoba- és meggymagolaj-tar-
talma gazdagon táplál, regenerál és hidratál, fokozza 
a bőr rugalmasságát, növeli az ellenálló képességét. 
Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: TE- és A-vitamin, Meggymag, Ligetszépe olaj, 
Körömvirágolaj, Répaolaj.

Masszázskrém Szőlőmagolajjal
Arcra és testre egyaránt alkalmazható

Nagyon könnyű állagú, jól masszírozható, kellemes 
illatú masszázskrém, amely arcra és testre egyaránt 
használható. Nem okoz irritációt, hatékonysága nö-
velhető Bőrsimító Masszázsolajjal. A bőrt gazdagon 
ellátja tápláló anyagokkal. A hidegen sajtolt szőlőma-
golaj és a shea vaj bársonyossá teszik a bőrt. Az ak-
tív hatóanyagokban gazdag masszázskrém regenerál, 
hidratál, energiával tölti fel a bőrt. Minden bőrtípusra 
ajánljuk.

Hatóanyagok: Szőlőmagolaj, Homoktövis olaj, Répaolaj.

500 ml

500 ml

Puhító Masszázskrém
Tisztító arckezelésekhez

Növényi hatóanyagokban gazdag, puhító, lazító hatá-
sú masszázskrém. Alkalmazásával az arc bőre köny-
nyebben 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 bársonyos tapintásúvá válik. 
Minden bőrtípusra alkalmazható, de száraz, érzékeny 
és rozáceás bőr kezelésére is ajánljuk.

Hatóanyagok: Naringenin, Homoktövis olaj.

Feszesítő Masszázskrém
Energetizáló és ránctalanító, tápláló,
regeneráló arckezelésekhez

Ez a masszázskrém a legkellemesebb kozmetikai mű-
velet 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 bizto-
sítja. Minden bőrtípusra ajánljuk, különösen tónust 
vesztett, fáradt bőrre ideális.

Hatóanyagok: Tens’up és Zirhafirm (feszesítő növényi komple-
xek), Kukoricacsíra olaj, Jojoba olaj, Szőlőmagolaj, Körömvi-
rágolaj, E-vitamin.

250 ml

250 ml
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BORTERÁPIÁS SOROZAT
Termékeink előállításánál egy igazi ma-
gyar különlegességet, selymes és sűrű 
tokaji aszút és esszenciát használunk. A 
tokaji esszencia az aszúszemekből a saját 
súlyuk által lassan kipréselődött lé, mely 
főleg cukrokat, aminosavakat és vitami-
nokat tartalmaz. A kozmetikai készítmé-

nyekben tokaji aszú és esszencia hatására 
fokozódik a kozmetikumok hidratáló hatá-
sa, kedvezően befolyásolják a bőr anyag-
cseréjét és javítják a vérkeringést. A toka-
ji aszú és esszencia valamennyi jótékony 
hatása érvényesül a Helia-D Professional 
Borterápiás sorozatánál.

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.

A Borterápiás Sorozat termékeink 2013-ban elnyerték 
a megtisztelő Magyar Termék Nagydíjat.
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50 ml

Tápláló Krém Tokaji bor kivonattal
Intenzív felszíni és mélyrétegi táplálás - mindennapos használatra ajánlott

Jelentősen javítja a bőr állapotát. Retinol, E-vitamin és B5-provitamin tartalma 
biztosítja a bőr táplálását, segíti a regenerálódást. Növényi glicerin, Hydroma-
nil, 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. Kifejezetten száraz, 
öregedő bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Shea vaj, Kukoricacsíra olaj, E-vitamin, A-vita-
min, B5 provitamin, Hydromanil.

50 ml

Éjszakai Krém Tokaji
bor kivonattal
Újjáépíti az arcbőrt, élettel tölti fel – mindennapos használatra ajánljuk

Kiemelkedő hatású összetevőinek sorozatával, igazi ható-
anyagbombával látja el a bőrt. Az A-vitamin, shea vaj és a hi-
degen sajtolt olajok mellett a Lipogard Q10 koenzim tartalma, 
valamint az Ameliox öregedés-gátló, ránctalanító hatást biz-
tosít. A nedvességmegkötést és a hidratálást a Tokaji Aszú és 
aszúeszencia biztosítja. Gazdag hatóanyagtartalma újjáépíti az 
arcbőrt, ragyogó fiatalos fénnyel tölti fel. Kifejezetten száraz, 
öregedő bőrre ajánljuk éjszakai használatra.

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Shea vaj, Kukoricacsíra olaj, 
Körömvirágolaj, A-vitamin, E-vitamin, B5 provitamin, Ameliox.
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Vitalizáló Szérum Tokaji bor kivonattal
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 folya-
mán.  A szérumban lévő Hyaluronsav fokozza a hidra-
tálást, 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 tar-
talmazza, melyek elősegítik a sejtregenerálási folyama-
tokat és megújulást nyújtanak a bőrnek. Minden bőrtí-
pusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Hyaluronsav, Hydro-
manil.

Vitalizáló Hab Tokaji bor kivonattal
Habzó arc- és sminklemosó intenzív hidratáló hatással

Tápláló, hidratáló, habzó arcemosó, mely egyben tisz-
tító, sminklemosó és vitalizáló hatást biztosít a bőrnek. 
Hatóanyagai együttesen erős hidratálást biztosítanak a 
bőrnek. Vizes kézzel vigyük fel az arc és a nyak területét, 
habosítsuk fel és utána alaposan mossuk le. 
Minden bőrtípusra ajánljuk, férfiaknak is a mindennapos 
arctisztításhoz.

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Hidrolizált protein, 
E-vitamin, B5- provitamin.

15 ml

250 ml

Masszázskrém Tokaji bor kivonattal
Hidratáló, tápláló hatású - 
használata ajánlott a masszázsolajjal együtt

A bőrt gazdagon ellátja tápláló anyagokkal lipidekkel és 
nedvességgel. A Tokaji aszú és az aszú esszencia, a hide-
gen sajtolt szőlőmag olaj és a shea vaj bársonyossá teszik 
a bőrt, és megerősítik természetes védekezőképességét. 
Az aktív hatóanyagokban gazdag masszázskrém regene-
rál, hidratál, energiával tölti fel a bőrt. Minden bőrtípusra 
ajánljuk.

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Szőlőmagolaj, Shea 
vaj, Jojoba olaj, Méhviasz.

Szőlőszemes Gél Tokaji bor kivonattal
Energetizáló és ránctalanító, tápláló, regeneráló arckezelésekhez

A Helia-D Professional Aszúszemes Gél a világhírű Tokaji 
aszú borok legfontosabb alapanyagát, tokaji aszú szeme-
ket 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. Magas koncentrációjú hatóanyagok vé-
dik, hidratálják, regenerálják a bőrt, csökkentik a gyulla-
dást és erősítik a kollagénrostokat. Ultrahanggal a mélyebb 
rétegekbe is bejuttatható a gélben található szőlőmagok 
kihagyásával. Minden bőrtípusra ajánljuk. 

Hatóanyagok: Tokaji aszú, Tokaji esszencia, Hydromanil.

250 ml

250 ml
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NAPRAFORGÓ-NARANCS
SOROZAT
A Napraforgó-Narancs sorozat alapvető segítséget nyújt a bőr hosszantartó hidratá-
lásban, regenerálásában és feszesítésében. Hatékonyságát a Helia-D szabadalmaz-
tatott hatóanyagának, a napraforgószár-kivonatnak és a legújabb növényi hatóanya-
gok kombinációjának köszönheti.

Napraforgószár-Kivonatos
Ránctalanító Krém
Hidratáló, bőrfeltöltő

Magas E-vitamin tartalma és az aktív hatóanyagok 
védelmet nyújtanak és minimalizálják a stresz-
sz okozta bőröregedés első jeleit. A ránctalanító 
krém természetes módon stimulálja a sejtszerke-
zet életerejét, erősíti a védekező képességét. A 
Hyaluronsav hatékonyan növeli a bőr nedvesség-
tartalmát és rugalmasságát, így feltölti, feszesíti 
azt. Kifejezetten száraz, öregedő bőrre ajánljuk

Hatóanyagok: Szőlőmagolaj, Körömvirágolaj, Kukori-
cacsíra olaj.

50 ml

NAPRAFORGÓ-NARANCS
SOROZAT
NAPRAFORGÓ-NARANCS
SOROZAT
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250 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 hám-
réteg mélyebb rétegeit is hidratálja. Regeneráló hatású és egyben hihe-
tetlen energiával tölti fel a bőr felszínét. Kellemes narancsolaj tartalma 
nyugtató, stressz-oldó hatású. A gél, gépi kezeléssel a bőr mélyebb ré-
tegeibe juttatható, így még eredményesebb hatást érhetünk el a kezelés 
folyamán. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Narancsolaj Szőlőmag kivonat, Tarafa kivonat, Glicerin.

Arcpezsdítő Narancs Maszk
Energetizáló hatású, por alapú maszk

A Maszk használatától szinte újjáéled a fáradt bőr. A Maszk különle-
ges 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 sűrűségű-
re. A maszk hatóideje 15-20 perc, amelynek elteltével egy mozdulattal 
eltávolítható. Javasolt a por alapú pakolás alá a krémpakolás és géz 
használata.

Hatóanyagok: Talgin, Kaolin, Zab, E vitamin, Citrom olaj, Narancs olaj.

75 g
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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 fe-
szesebbé és bársonyosan simává válik. A szérumot használhatjuk gépi kezelésekhez Illetve pakolások és 
krémek alál. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Hyaluronsav, Zirhafirm (feszesítő növényi komplex), Szőlőlevél kivonat, Borostyán kivonat, Aloe Vera, Nap-
raforgószár-kivonat.

Napraforgószár-Kivonatos
Szemránckrém
Ránctalanító, öregedésgátló

Hidegen sajtolt növényi olajokban gazdag, a bőrt puhá-
vá és lággyá teszi. A növényi kivonatok újfajta kombiná-
ciója a GladbackTM, amely különösen jótékony hatással 
javítja az érett bőr állapotát. A szem körüli bőr felfrissül, 
a ráncok és szarkalábak láthatóan csökkennek. Elsősor-
ban száraz, ráncos szemkörnyékre ajánljuk.

Hatóanyagok: Napraforgószár-kivonat, Jojoba olaj, Szőlőmag 
olaj, B5 provitamin, Kukoricacsíra olaj, Gladback™.

Feszesítő Mélyhidratáló
Nappali Krém
Arc- és szemkörnyékre egyaránt

Segíti a szemkörnyéki bőr rugalmasságának megőrzé-
sét, csökkenti az ödémát, simává és feszesebbé teszi a 
finom szemkörnyéki területeket. Kulcsfontosságú ha-
tóanyaga a Tarafa és a tengeri moszat kivonat, amely 
azonnali energizálást biztosít a szemkörnyéknek. A 
Zirhafirm nevű növénykivonat hatására az arcbőr fe-
szesebbé és bársonyosan simává válik. A szérumot 
használhatjuk gépi kezelésekhez Illetve pakolások és 
krémek alál. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Hyaluronsav, Zirhafirm (feszesítő növényi komp-
lex), Szőlőlevél kivonat, Borostyán kivonat, Aloe Vera, Napra-
forgószár-kivonat.

50 ml

50 ml

15 ml
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PÁNDI MEGGYES SOROZAT
Ez a sorozat egy igazi magyar különlegesség! Meggy és Tengeri Kollagén tartalmának köszön-
hetően minden bőrszépítő tulajdonságot magában hordoz. A meggy magas savtartalma miatt 
kiváló a szeborreás bőrök kezelésére. Szénhidrát tartalma által nagyon jó hidratáló, ráncta-
lanító hatású, alkalmas a dehidratált bőrök kezelésére. Igazi vitamin bomba A-, B-, C-, E- és 
P- vitamin tartalmának köszönhetően, növeli a bőr vitalitását. A Tengeri Kollagén olyan fehér-
jékben és poliszacharidokban gazdag, mint amilyenek a kötőszövetben természetesen is meg-
találhatóak. Hatékonyan javítja a bőr rugalmasságát, feszességét, ezáltal megőrzi fiatalságát. 
A Matrixyl 3000 peptid késlelteti az első ráncok kialakulását, erős preventív hatást fejt ki.

Pándi Meggyes Kollagénes Gél
Feltöltő, hidratáló hatású

A Meggyes Kollagénes Gél a benne lévő gaz-
dag hatóanyagok, meggy és tengeri kollagén-
nek köszönhetően, minden bőrszépítő tulaj-
donságot koncentráltan magában hordoz. 
Géles állaga miatt a bőrt mélyen feltölti és 
hidratálja. Kiválóan alkalmazható iontoforé-
zis illetve ultrahangos kezelésekhez. Szebor-
reás, fakó bőrre javasoljuk.

Hatóanyagok: Meggy- sűrítmény, Tengeri kollagén.

250 ml
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30 ml

Pándi Meggyes Kollagénes Szem-
ránckrém
A szemkörnyéki apró ráncokra, a meglévők csökkentésére 
– mindennapos használatra

Rendkívül finom, színezék-mentes emulzió, mely 
a szemkörnyéki apró rácokat hivatott kisimítani a 
Homeostatine hatóanyag segítségével. Tengeri kol-
lagén tartalmának köszönhetően a szemkörnyéke 
feszesebbé, rugalmasabbá válik. UVA és UVB véde-
lemmel ellátott krém. Mimikai és első ráncok eltün-
tetésére.

Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Homeos-
tatine (ránctalanító anyag),
Lipogard, E-vitamin.

50 ml

Pándi Meggyes Kollagénes Felépítő 
Krém
Késlelteti az első ráncok kialakulását, a meglevőket csök-
kenti– mindennapos használatra

Meggy tartalmának köszönhetően nagyon jó antioxi-
dáns, 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 tartal-
mának köszönhetően erős preventív, ránccsökkentő 
hatása van. UVA és UVB védelemmel ellátott krém. 
Minden bőrtípusra javasoljuk ahol megjelentek az 
első finom ráncok, egy igazi vitaminbomba.

Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Matrixyl 
3000 peptid, Ligetszépe olaj, B5-provitamin, A-vitamin, E- 
vitamin.

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 hab-
bal az arc és a nyak területét, majd alaposan öblítsük 
le. Szeborreás, fakó, bőrre javasoljuk

Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Matrixyl 
3000 peptid, Növényi szilikon (Oligogeline).

Pándi Meggyes Kollagénes Tonik
Hidratálja és rugalmassá teszi az arcbőrt

Nagyon jó tisztító és hidratáló hatású tonik, mely meggy-
velő-kivonatban gazdag. Növényi glicerin és Hydroveg VV 
hatóanyag tartalmánál fogva kiváló vízmegkötő tulajdon-
ságú, amely rugalmassá és feszessé teszi a bőrt. Szebor-
reás, fakó bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Meggy- sűrítmény, Hydroveg VV (hidratáló ható-
anyag komplex), Tengeri kollagén (Maricol S) és Méz. A méz kiváló 
szénhidrát forrás, ásványi anyagokban gazdag, számos vitamint 
(C-, B-, vitaminok, folsav), szerves savakat, illóolajokat, enzime-
ket tartalmaz, valamint találhatók benne aminosavak, fehérjék, és 
egyéb bioaktív anyagok.

250 ml

250 ml
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HYALURON SOROZAT
Egy különleges sorozat, amellyel a bőr különböző rétegeiben hatékonyan gondoskodunk hidra-
táltságról, 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 rugalmassá-
gát, 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 őssejtkivonattal
• 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.
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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 használhatjuk ultrahanghoz, iontoforézis-
hez és 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 aliptikus bőr kezelésére 
ajánljuk.

Hatóanyagok: Hyaluronsav, Matrixyl 3000, szőlő kivonat.

250 ml

Hyaluron Argán Őssejtkivonatos 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 Ar-
gán őssejtkivonatot kombináltuk a Matrixyl 3000 peptid-
del, amely segíti a sejtek „anyagcseréjét”, megőrzi a sejtek 
rugalmasságát, az öregedés miatti lipoatrophiát (zsírszö-
vet-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-pro-
vitamin, Ligetszépe olaj, Shea vaj.

Hyaluron Feketenadálytő
Őssejtkivonatos Krém
Intenzív ránctalanító, öregedésgátló hatású

Gazdag összetételű, intenzív ápoló krém nagyobb moleku-
laméretű Hyaluronsavval, amely egy réteggel feljebb köti 
meg a bőrben a nedvességet. A Hyaluronsavat kombinál-
tuk a Feketenadálytő őssejtkivonattal és a Matrixyl 3000 
peptiddel. Az őssejtkivonat a feketenadálytő szárított gyö-
keréből készült por alakú sejt extraktum, amely erősíti a 
sejtek megújulását, a bőr fiatalodását belülről kifelé. A bőr 
regenerációját elősegíti, ezáltal láthatóan csökkenti a rán-
cok mélységét. Feltölti, simítja a bőrt, látványosan javítja a 
telítettségét. Száraz, öregedő bőr kezelésére ajánljuk.

Hatóanyagok: Feketenadálytő őssejtkivonat, Matrixyl 3000, E-vita-
min, B5 provitamin, Ligetszépe olaj, Shea vaj, Hyaluronsav.

50ml

50ml
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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, energetizá-
ló hatást biztosít a bőr kiszárítása nélkül. Masszírozzuk 
be 2 pumpányi habbal az arc és a nyak területét, majd 
hagyjuk felszívódni. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Hyaluronsav, Növényi szilikon, Matrixyl 3000.

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.
A Hyaluron krémpakolást használhatjuk ultrahanghoz, 
önmagában és alginát maszkok alá.
Hatóidő: 10-15 perc. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Hyaluronsav, Peptidek, Ligetszépe olaj, Körömvirág 
olaj, Shea vaj, Napraforgó olaj, E-vitamin.

250 ml

250 ml

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 őssejtkivonat és Matrixyl 3000 peptid tartalmának köszönhetően. Az értékes 
mikromolekuláris Hyaluron (2%-os töménységű) ideális molekulasúlyú, mélyre bejuttatható, melyet az 
Argán őssejtkivonat is segíti. Ezzel az ampullával alulról kezdjük feltölteni a bőrt, erőteljes lifting hatást 
biztosít. Nagy tisztaságú, egyszer használatos ampullák, melyek mezoterápiázhatóak és ultrahangozha-
tóak. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Argan őssejtkivonat, Matrixyl 3000, kis molekulaméretű Hyaluronsav.

10 ml



3736

SZATMÁRI SZILVÁS SOROZAT
NUNATAK® ŐSSEJTKIVONATTAL
A Szatmári Szilva Sorozatot Nunatak® Őssejt-
tel kifejezetten a bőr ápolására, feszesítésére,  
és hidratálására fejlesztettük ki – érzékeny 
bőrűek is használhatják. Hatóanyagainak kö-
szönhetően látványosan rugalmassá, feszes-
sé teszi a bőrt. A Szatmári Szilvának legfő-
képpen P-Vitamin tartalma jelentős, ezért 
elsősorban a gyulladásra hajlamos érzékeny 
bőr kezelésére és táplálására is alkalmas. 
PhytoCellTec™Nunatak® a Saponaria pumila 
(Törpe szappanfű) virágból kinyert őssejtkivo-
nat, amely különleges alkalmazkodóképessé-
gének köszönhetően túlélte a Jégkorszakot. 
A mai napig jéggel övezett hegyeken (nuna-
tak) elterjedt, folyamatosan alacsony hő-

mérsékletnek és magas UV sugárzásnak van 
kitéve, ezért olyan önvédelmi mechanizmust 
fejlesztett ki, melynek segítségével védekezni 
tud ezen környezeti ártalmakkal szemben. A 
Saponaria pumila túléléshez szükséges tulaj-
donságait a PhytoCellTec TM technológiával 
kivont Nunatak® őssejtkivonatot az emberi 
bőrbe is át lehet vinni. A Nunatak® Őssejt-
kivonat és a Szatmári Szilva hatására javul a 
bőrszerkezet, feszesebbé válik, a fokozódik a 
sejtek aktivitása, csökken a ráncok mélysége. 
A sorozatot mindenkinek - érzékeny bőrűek-
nek is – ajánljuk, akinek a bőre igazi megúju-
lásra vágyik.
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Szatmári Szilvás Nunatak Őssejtkivonatos Feszesítő Szemránckrém
A szem környékének érzékeny bőrét feszesebbé és rugalmasabbá tévő szemránckrém őssejt technológiával

Kifejezetten alkalmas az érzékeny szemkörnyék finom bőrének maximális védelmére, feszesítésére, ru-
galmasítására és regenerálására. Nem okoz irritációt, illat- és színezékmentes könnyű, gyorsan felszívó-
dó, különlegesen finom állagú készítmény. Véd a környezet és az öregedés káros hatásaitól. UVA és UVB 
védelemmel ellátott krém. Kifejezetten az érzékeny szemkörnyék mindennapos használata javasolt. 

Hatóanyagok: Shea vaj, Kukoricacsíra olaj, Ligetszépe olaj, E-vitamin, B5-Provitamin, Szilva kivonat, PCT Nunatac.

30 ml

Szatmári Szilvás Nunatak Őssejtki-
vonatos Feszesítő Száraz bőrre
Regeneráló és bőrfeszesítő hatású arckrém őssejtes tech-
nológiával száraz, érzékeny bőrre

Regeneráló, feszesítő hatás – érzékeny bőrre is. 
Lágy textúrájú, azonnal felszívódó krém, mely a fo-
kozottabb ápolást és odafigyelést igénylő érzékeny, 
száraz bőr hatékony kezelésére szolgál. A Lecitin 
mint jó bőrtápláló és bőrrokon anyag javítja a ható-
anyagok és a víz mélyebb bőrrétegekbe való felszí-
vódását, ezáltal feszesítő, regeneráló hatású. Ezt 
fokozza a krémben lévő Nunatak® Őssejt kivonat is. 
UVA és UVB védelemmel ellátott krém. Elsősorban 
öregedő, zsír- és vízhiányos arcbőr mindennapos 
használatára ajánljuk.

Hatóanyagok: Shea vaj, Homoktövis olaj, Körömvirágolaj, 
A-vitamin, E-vitamin, Szilva kivonat, Hydromanil, Phyto-
CellTec Nunatac.

Szatmári Szilvás Nunatak Őssejtkivo-
natos Feszesítő Kombinált bőrre
Bőrfeszesítő hatású arckrém őssejt technológiával, kombinált, 
illetve érzékeny bőrre

Azonnal felszívódó, feszesítő hatás – érzékeny bőrre 
is, Nunatak® Őssejtkivonat tartalmának köszönhetően 
védi és beállítja a bőr természetes nedvességtartalmát, 
feszesít, regenerál és rugalmassá teszi a bőrt. A készít-
mény egymást erősítő növényi összetevőinek köszön-
hetően rendkívül hatásos szabad gyökfogó, hámvédő 
és sebgyógyító nappali krém. Lágy textúrájú, könnyen 
felszívódó. UVA és UVB védelemmel ellátott krém. Első 
sorban tónusát vesztett, kombinált, érzékeny bőrre 
ajánljuk mindennapos használatra.

Hatóanyagok: Shea vaj, Szőlőmag olaj, Körömvirágolaj, E-vi-
tamin, B5 provitamin, Szilva kivonat, Lime kivonat, Pronalen 
Sensitive Skin, PTC Nunatac.

50 ml

50 ml
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15 ml

Szatmári Szilvás Nunatak
Őssejtkivonatos Szérum
Azonnali lifting hatású, őssejt kivonatot tartalmazó 
szérum

A szérum azonnali feszesítő hatással bír magas 
Nunatak® Őssejtkivonat tartalmának köszönhe-
tően, amely aktiválja a bőr kollagén és elasztin 
rostjainak termelődését. Hidratáló hatását és 
vízmegtartó képességének fokozását segíti a 
Hyaluronsav. Szatmári Szilva tartalmának kö-
szönhetően minden bőrtípus kezelésére alkal-
mas gyulladásgátló és sebgyógyító hatása miatt. 
A szérum ultrahangozható és egyéb gépi keze-
lésekhez is ajánljuk. Fáradt, tónusát vesztett, 
érzékeny bőrre is ajánljuk.

Hatóanyagok: Sodium Hyaluronate, PCT Nunatac, Szil-
va kivonat.

Szatmári Szilvás Nunatak Őssejtkivonatos Krémpakolás
Nyugtató és hidratáló hatású pakolás, amely növeli a bőr rugalmasságát és kisimítja a ráncokat

Azonnali feltöltő, lifting hatás – érzékeny bőrre is. A pakolás koncentráltan tartalmazza a növényi 
hatóanyagokat. Tápláló pakolásként használva a bőrt intenzíven tölti fel vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal. A kukoricacsíra olaj és shea vaj regeneráló és ránctalanító hatása visszaállítja bőrünk 
teltségét, frissességét, üdeségét. Bátran használhatjuk irritált és kipirosodott bőrök pakolása-
ként is körömvirág és szilva hatóanyagainak köszönhetően. Tónusát vesztett, fáradt, ráncosodó 
bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Shea vaj, Kukoricacsíra olaj, Körömvirágolaj, E-vitamin, Kaolin, Szilva kivonat, PCT Nunatac.

30 ml
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ALMA ŐSSEJTES SOROZAT

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 rend-
kívül 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 őssejtkivonat tartalmú kozmetikai 
összetevő, amely kiemelkedő hatása igazolt: a sejtek idő előtti öregedését jelentősen lassít-
ja, 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 őssejtkivonatot.

Növényi őssejtkivonattal a bőröregedés ellen

Alma Őssejtkivonatos Szemránckrém
Intenzív ránctalanító a mimikai és mély ráncokra
egyaránt

A szemkörnyéki szarkalábak elleni védekezésben kü-
lönleges szerepet kap ez a selymes érzetet adó szem-
ránckrém. Helyreállítja a sejtekben keletkezett ká-
rokat és drasztikusan csökkenti a mimikai ráncokat. 
Kifejezetten mélyen ható öregedést gátló készítmény 
UVA fényvédelemmel. Mint legtöbb termékünk, ez is 
hidegen sajtolt olajokat tartalmaz. 
Érett, öregedő szemkörnyékre ajánljuk.

Hatóanyagok: Alma őssejtkivonat, Hyaluronsav, Shea vaj, Li-
getszépe olaj, Kukoricacsira olaj, Körömvirágolaj, Q10 koen-
zim, B5-provitamin, C-vitamin.

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

Az arc idővel veszít fiatalságából, az alma őssejtkivonat 
viszont az öregedés elleni bőrápolást forradalmasították. 
Regeneráló hatású, aktív hatóanyagokban gazdag krém, 
mely rendszeres használatával megőrzi a bőr rugalmassá-
gát. A krém fő hatóanyaga a PhytoCellTech™ alma őssejt 
kivonat. Tónusos és egységes arcszínt biztosít, látványo-
san késlelteti az öregedés jeleinek kialakulását. Csökken-
ti a ráncok mélységét, ragyogó fényt ad az arcnak. Érett, 
öregedő, bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Alma őssejt kivonat, Hyaluronsav, Aloe Vera, Köröm-
virágolaj, Shea vaj, B5-provitamin, E-vitamin, Napraforgószár-ki-
vonat, Tengeri moszat, Tarafa gyökér-kivonat.

Alma Őssejtkivonatos
Ránctalanító Szérum
Ránctalanító, öregedésgátló hatású - lágy textúrájú szérum

A szérum hosszantartó lifting hatást, és láthatóan simább 
és feszesebb bőrt biztosít a leghatékonyabb természetes 
új generációs összetevők segítségével. Speciális hatóanya-
ga az Alma őssejtkivonat, mely fenntartja a bőr rugalmas-
ságát, csökkenti a ráncokat és a mély vonalakat, növeli a 
bőr feszességét. Az apró szemcseméretű Hyaluronsav se-
gíti a hatóanyagok bejuttatását a bőr mélyebb rétegeibe és 
biztosítja a nedvességmegkötést. A szérum gépi kezelési 
modszerrel egyaránt bevihető a bőrbe, de kézi masszíro-
zással is látványos eredmény érhető el. Megelőzi a ráncok 
kialakulást vagy a már kialakultakat enyhíti. 35 éves kor 
fölött minden bőrtípusra ajánljuk.

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

50 ml

15 ml

Alma Őssejtkivonatos 
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 PythoCell-
Tech™ alma őssejtkivonat, amely növeli a bőr rugalmassá-
gát 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. To-
vábbi 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 őssejtkivonat, Glicerin, Fucogel®
18 ml

Mágikus Algás Peeling Maszk
Por alapú, energetizáló maszk

Az arcbőr letisztítása után a vendég részére kellemes él-
ményt nyújthatunk a Mágikus Algás Peeling Maszkkal. A 
hidratáló, hámlasztó peeling megújítja a bőrt, az elhalt 
hámsejteket eltávolítja és így elősegíti a hatóanyag fel-
szívódását. Felgyorsítja a szövetműködést, nyugtató, re-
laxáló hatású. Alkalmazása rendkívül kellemes bőrérze-
tet biztosít. Mielőtt feltennék a bőrre, előtte tegyük fel a 
C-Vitaminos Enzimatikus Peelinget. és erre tegyük rá az 
alginát maszlkot. A port egyenlő arányban langyos vízzel 
tejföl sűrűségűre keverjük el. Meleg (60C°) vízzel elkever-
ve enyhe bizsergető bőrpírt okoz, élettel telivé varázsolja 
a bőrt. Hatóideje körülbelül 10 perc. Minden bőrtípusra 
ajánljuk.

Hatóanyagok: Alginát, Kaolin, Zab, Tengeri kollagén, Szőlőmag 
olaj, Levendula olaj.

90 g
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TENS’ UP EMELKEDJ FEL 
SOROZAT

A bőr öregedése természetes folyamat, azonban ezt a folyamatot súlyosbítják a környezeti 
tényezők, beleértve a gravitáció állandó hatását is. Ez a sorozat a legeredményesebb ha-
tóanyagokkal 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 
található maszkok, szérumok és ampullák olyan kiegészítő termékek, melyek minden bőr-
típus esetén hatékony védelmet nyújtanak a fáradt, megereszkedett bőrnek és élettel töltik 
meg a sápadt, fakó arcbőrt.

50 ml

Tens’up Lifting Krém
Azonnali, látványos arckontúr javítás

Speciális bőrkisimító krém, mely a gyors, azonnali 
és látványos feszesítésre ajánlott a Tens’up nevű ha-
tóanyag 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.
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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, mely-
nek 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 haszná-
latához keverjünk el 3-4 teáskanál port ugyanannyi vízzel, tejföl sűrű-
ségűre. 10 perc hatóidő után egyetlen mozdulattal eltávolítható.

Hatóanyagok: Algin, Hibiszkusz mag kivonat.

TIPP: a maszk alá tegyünk 3 Őssejtes/C-Vitaminos Krémpakolást, rá géz-
lapot és utána tegyük fel a Botox hatású Ránctalanító Maszkot

30 g

Stimuláló Szérum
Sápadt, fakó bőrre

A Szérum gyors feszesítő és ránctalanító hatású. 
Használatától az arc kontúrjai látványosan meg-
emelkednek. Egyedülálló összetétele serkenti a vé-
redények 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. Érzékeny, pirosodásra hajlamos bőrre nem 
ajánlott, mivel a pangó vérereket nagyon intenzíven 
megdolgoztatja!
Semmilyen gépi kezeléshez nem javasolt!

Hatóanyagok: Aloe Vera, Szőlőlevél kivonat, Paprika kivo-
nat, Fahéjolaj.15 ml

Feszesítő Szérum Matrixyl®3000 
10% és Hyaluronsav
Magas hatóanyag-tartalmú szérum a feszes bőr elérésére

Matrixyl®3000* és Hyaluronsav tartalmú feszesítő 
szérum, amely támogatja a bőr regenerálódását, 
elősegíti a ráncok kisimítását, javítja a bőr tónu-
sát és rugalmasságát. Használatával a bőr teltebb, 
élettel telibb lesz. A Matrixyl®3000 hatóanyag tá-
mogatja a bőr regenerálódásának folyamatát, kü-
lönösen az igénybe vett, UV sugárzásnak kitett 
papilláris rétegben. Elősegíti a ráncok kisimítását, 
hozzájárul a tónusosabb, rugalmasabb bőr kiala-
kulásához. Használata: arctisztítást követően fel-
vinni az arcfelületre, majd körkörös mozdulatokkal 
bemasszírozni. Gépi kezelésekhez és maszkok, 
krémpakolások alá is ajánljuk. Kifejezetten 40 év 
felett ajánljuk minden bőrtípusra!

15 ml

Feszesítő Ampulla Matrixyl®3000 
10% és Hyaluronsav
Magas hatóanyag-tartalmú ampulla a feszes bőr elérésére (5 x 
2ml ampulla kiszerelésben)

A Matrixyl®3000 és Hyaluronsav tartalmú feszesítő 
ampulla támogatja a bőr regenerálódását, elősegíti a 
ráncok kisimítását, javítja a bőr tónusát és rugalmas-
ságát. Használatával a bőr teltebb, élettel telibb lesz. 
A Matrixyl®3000 hatóanyag támogatja a bőr regenerá-
lódásának folyamatát, különösen az igénybe vett, UV 
sugárzásnak kitett papilláris rétegben. Elősegíti a rán-
cok kisimítását, hozzájárul a tónusosabb, rugalmasabb 
bőr kialakulásához. Kizárólag kozmetikai kezelések-
hez ajánljuk gépi kezelésekhez tű és tű nélküli mezote-
rápiához is. Kifejezetten 40 év felett ajánljuk minden 
bőrtípusra!

10 ml
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15 ml

Argirelox™ Peptide Solution 10% 
Ránctalanító Szérum
Magas hatóanyag-tartalmú szérum a mimikai ráncok 
hatékony csökkentésére

Argirelox™ Peptide Solution tartalmú ránctalaní-
tó szérum, amely segít a mimikai ráncok elleni 
harcban. Rendszeres használatával a bőrfelszín 
simábbá válik, a mimikai ráncok csökkennek, 
hatását hosszú időn keresztül fenntartja. Az 
Argirelox egy olyan hatóanyag, amely harcol a 
mimikai ráncok ellen azáltal, hogy csökkenti az 
izom összehúzódásokat a preszinaptikus úton. 
A benne lévő peptid megváltoztatja az ace-
tilkolin kibocsátást, ezáltal relaxálja az izmo-
kat. Használata: arctisztítást követően felvinni 
az arcfelületre, majd körkörös mozdulatokkal 
bemasszírozni. Gépi kezelésekhez és maszkok, 
krémpakolások alá is ajánljuk. Kifejezetten 40 
év felett ajánljuk minden bőrtípusra!

10 ml

Argirelox™ Peptide Solution 10% Ránctalanító Ampull
Magas hatóanyag-tartalmú ampulla a mimikai ráncok hatékony csökkentésére (5 x 2ml ampulla kiszerelésben)

Argirelox™ Peptide Solution tartalmú ránctalanító ampulla, amely segít a mimikai ráncok elleni 
harcban. Rendszeres használatával a bőrfelszín simábbá válik, a mimikai ráncok csökkennek, ha-
tását hosszú időn keresztül fenntartja. Az Argirelox egy olyan hatóanyag, amely harcol a mimikai 
ráncok ellen azáltal, hogy csökkenti az izom összehúzódásokat a preszinaptikus úton. A benne lévő 
peptid megváltoztatja az acetilkolin kibocsátást, ezáltal relaxálja az izmokat. Kizárólag kozmetikai 
kezelésekhez ajánljuk gépi kezelésekhez, tű és tű nélküli mezoterápiához is. Kifejezetten 40 év 
felett ajánljuk minden bőrtípusra!

TIPP: A Tens’up sorozatban található ampullák, szérumok és maszkok olyan kiegészítő termékek, 
melyek beépíthetők bármely ránctalanító, feszesítő kezelésbe.
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3 ŐSSEJTES
SOROZAT

Komplex Bőrfiatalítás a 3 Őssejt erejével

A Helia-D Professional 3 Őssejtes termékcsaládjának bevezetését az volt a célja, hogy több hatóanyag 
együttes alkalmazásával minél hatékonyabban segítse a bőr megújulását, segítse megőrizni fiatalságát, 
elsősorban a kollagén és elasztin termelés fokozása és a szabadgyökön megkötése révén 3 féle növényi 
őssejt kivonatot tartalmaznak: orchidea, vörösáfonya és argán őssejt kivonat.

A növényi őssejt kivonatok különböző növényi ős-
sejtekből speciális módszerrel előállított hatóanya-
gok. Az őssejt technológia révén jobb minőségű 
hatóanyag előállítására van lehetőség. A növényi 
őssejtek szerepe némileg eltér a növényekben és az 
állatokban és így az emberben természetesen, de 
a hatóanyag fejlesztők arra jöttek rá, hogy a növé-
nyi őssejtekben magas az olyan összetevők aránya 

(sók, fenolok, savak, cukrok, fehérjék), amik növel-
hetik az emberi bőr őssejtjeinek védelmét is, ezért a 
hatóanyagok előállítására használt sejtkultúráikban 
növényi őssejtek használatára törekedtek elsősor-
ban. Azokat az őssejt jellegű növényi sejteket hasz-
nálták a sejtkultúrákban, amik a növények sérülé-
sekor jelennek meg a regeneráció elősegítésére. 

Orchistem: A japán orchideából nyert Orchistem nevű hatóanyag hatásmechanizmusa a sejtek közötti kommunikáció 
befolyásolásán alapul. A sejtek egymás között kémiai anyagok segítségével kommunikálnak. A kutatóknak sikerült 
olyan kémiai összetevőket azonosítani az orchidea őssejt kultúrájukban, amik hasonlítanak vagy megegyeznek a fib-
roblaszt sejtek fokozott szaporítására ösztönző hírvivő molekulákra, molekulákkal. A fibroblasztok szaporodásával 
sikerült az általuk termelt kollagén és elasztin rostok mennyiségét növelni.

Lingostem: A magas polifenol tartalmú vörösáfonyából nyert őssejt kivonatoknak hármas hatásuk van: magas ant-
ioxidáns tartalmukkal képesek a káros szabadgyökök egy részét megkötni, serkentik a sejtek SOD (superoxide dis-
mutaze)  nevű enzimének termelését, amit a sejtek maguk termelnek az antioxidánsok elleni védelemé érdekében és 
csökkentik az UVB sugárzás által kiváltott gyulladást.    

Argán Őssejt kivonat: A PhytoCellTec Argan hatóanyag a nagyon ellenálló és ritka argán fából készül. Az őssejt ki-
vonatot a fa kérgének megsértésekor megjelenő hegképző anyagból, vagyis valójában gyantából vett mintákból te-
nyésztik mesterséges úton.  Ez az anyag a szőrtüszőkben lévő őssejteket sejteket fokozott fibroblaszt sejt termelésre 
ösztönzi. Ezek a fibroblaszt sejtek termelik a bőr simaságáért elsősorban felelős kollagént és a feszességért felelős 
elasztint. 
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3 Őssejtes Szérum
Komplex bőrfiatalítás a 3 őssejt erejével: feszesítő, ránctalanító és inten-
zív mélyhidratáló hatású arcszérum

3:1-ben: sejtmegújítás, feszesítés és ránctalanítás. 3 féle növé-
nyi őssejt kivonatot tartalmaz (orchidea , vörösáfonya és argán 
őssejt kivonat). Segít visszaállítani a bőr fiatalos szerkezetét. Fe-
szesítő, ránctalanító és intenzív mélyhidratáló hatással rendelke-
zik. Minden bőrtípusra ajánlott. Otthoni használata önmagában 
vagy krém alá, így fokozza a krémek hatását. Kozmetikusoknak 
pakolások alá és krémek alá. Használhatjuk gépi kezeléseknél.

15 ml

3 Őssejtes Ránctalanító Krém
Komplex Bőrfiatalítás a 3 őssejt erejével: sejtmegújító, feszesítő és ránc-
talanító arckrém

3:1-ben: sejtmegújítás, feszesítés és ránctalanítás. 3 féle növé-
nyi őssejt kivonatot tartalmaz (orchidea, vörösáfonya és argán 
őssejt kivonat). Segíti visszaállítani a bőr fiatalos szerkezetét, 
erősíti a bőr védekező képességét. Növeli a bőr kollagén-elasz-
tin szintézisét. Könnyű, lágy textúrájú készítmény, könnyen fel-
szívódik. Javasolt a 3 Őssejtes Szérummal együtt használni a tö-
kéletes hatás érdekében. Rendszeres használatával feszesebb,
rugalmasabb és fiatalosabb arcbőrt kapunk. Minden bőrtípusra 
ajánlott 35-40 év felett

50 ml

3 Őssejtes Ampulla
Komplex bőrfiatalítás a 3 őssejt erejével: sejtmegújító, feszesítő 
és ránctalanító ampulla (5 x 2ml ampulla kiszerelésben)

3:1-ben: sejtmegújítás, feszesítés és ránctalanítás. 3 
féle növényi őssejt kivonatot tartalmaz (orchidea, vörö-
sáfonya és argán őssejt kivonat). Javítja a bőr feszessé-
gét, rugalmasságát, ragyogását, visszaállítja az arcbőr 
fiatalos ragyogását. Minden bőrtípusra ajánlott.
Használata: kizárólag kozmetikusoknak manuális és 
gépi kezeléseknél egyaránt használható.

3 Őssejtes Krémpakolás
Komplex bőrfiatalítás a 3 őssejt erejével: sejtmegújító, feszesítő 
és ránctalanító krémpakolás

3:1-ben: sejtmegújítás, feszesítés és ránctalanítás. 3 
féle növényi őssejt kivonatot tartalmaz (orchidea, vö-
rösáfonya és argán őssejt kivonat). Segíti visszaállíta-
ni a bőr fiatalos szerkezetét, feszesítő ránctalanító és 
intenzív mélyhidratáló hatása van, visszaállítja a bőr 
fiatalos ragyogását. Növeli a bőr kollagén-elasztin szin-
tézisét, rugalmasságát. Krémpakolással lehet ultrahan-
gozni és masszírozni is, ezen kívül használhatjuk alginát 
maszkok alá illetve tehetünk ampullát vagy szérumot a 
pakolás alá. Minden bőrtípusra ajánlott.

10 ml

200 ml
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C-VITAMINOS
LIFTING SOROZAT
Ha igazán látványos és azonnali eredményt szeretnél, akkor ezt a termékcsaládot javasoljuk! 
A Feszesítő, lifting hatása egyedülálló, amely egyfelől azonnali, de ugyanakkor hosszú távú. 
Olyan hatóanyagokat és hatóanyag komplexet ötvöztünk, melyekkel együttesen érjük el a 
kívánt hatást.

A termékekben levő C-vitamin származék APPS (C-vitamin származék) olyan antioxidáns, 
mely egyrészt megakadályozza a szabad gyökök okozta sejtkárosodást,
valamint  hatása révén védi a bőrt a káros UVB sugaraktól, illetve a környezeti mérgektől. 
Bizonyítottan ráncsimító, ráncfeltöltő hatása van.

Unisteron Y50: Ez a mexikói vad jamgyökér és szójabab kivonatából készült multifunkci-
ós összetétetlű hatóanyag, mely rendszeres használat esetén a bőr rugalmasságát jelen-
tősen, és tartósan javítja.

Liftessence: egy Új-zélandon őshonos páfrányból kivont hatóanyag, melynek természetes 
bőrfeszesítő hatása van. Ez egy nagyon speciális polisacharid, mely mechanikai emelőha-
tást biztosít.

EPS Seefill: Egy egyedülálló, tiszta és természetes ExoPolySaccharide (EPS), amelyet a 
tengeri planktonból nyernek, serkenti a kollagén szintézist, ezáltal a ráncok feltöltődnek, 
melynek következtében feszessé, rugalmassá válik a bőrünk.
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C-Vitaminos Lifting Szérum
Lifting hatású feszesítő és ráncsimító Szérum Koncentrátum

Géles állagú szérum, mely azonnali Lifting, feszesítő és rán-
csimító hatást biztosít. Azonnali és hosszú távú Lifting hatású 
Szérum, amely jelentős ráncfeltöltő hatással is rendelkezik a 
termékekben levő C-vitamin származék APPS tartalma miatt. 
Használatával rugalmassá, feszessé válik a bőr.
Unisteron Y50: hatóanyag tartalmának köszönhetően jelentősen 
és tartósan javítja a bőr rugalmasságát és szerkezetét. Önma-
gában, Gépi kezeléseknél és krémek –pakolások alá is ajánlott.

Hatóanyagok: APPS (C-vitamin származék) Unisteron Y50

15 ml

C-Vitaminos Lifting Arckrém
Azonnali Lifting hatású feszesítő és ráncsimító Krém

Azonnali és hosszú távú Lifting hatású krém, mely EPS Seefill 
hatóanyag tartalmának köszönhetően serkenti a kollagén szinté-
zist, kimagasló ráncfeltöltő hatása van, így biztosítja bőr azon-
nali lifting hatását, rugalmasságát és feszességét. Termékekben 
levő C-vitamin származék APPS olyan antioxidáns, mely egy-
részt megakadályozza a  szabad gyökök okozta sejtkárosodást, 
valamint  hatása révén védi a bőrt a káros UVB sugaraktól, illetve 
a környezeti mérgektől és bizonyítottan jelentős a ráncsimító ha-
tása.Könnyű textúrájú, könnyen felszívódó krém. Mindennapos 
használatra ajánljuk, fáradt megereszkedett, tónusát vesztett 
bőrre.

Hatóanyagok: APPS(C-vitamin származék) EPS Seefill, Retinol,E vitamin 
acetate.

50 ml

C-Vitaminos Lifting Ampulla
Lifting hatású feszesítő és ráncsimító Ampulla

Azonnali Lifting, feszesítő és ráncsimító hatású Ampulla. 
Azonnali és hosszú távú Lifting hatású Ampulla, amely je-
lentős ráncfeltöltő hatással is rendelkezik a termékekben 
levő C-vitamin származék APPS tartalma miatt. Haszná-
latával rugalmassá, feszessé válik a bőr. Nagy tisztaságú 
ampulla, amely tű és tű nélküli Mezoterápiához is hasz-
nálható. Ezen kívül Használható önmagában illetve minden 
egyéb gépi kezeléshez is.

Hatóanyagok: APPS (C-vitamin származék) Hyaluronsav

C-Vitaminos Lifting Krémpakolás
Lifting hatású feszesítő és ráncsimító Krémpakolás

Azonnali és hosszú távú Lifting hatású Krémpakolás, amely 
jelentős ráncfeltöltő hatással is rendelkezik a termékek-
ben levő C-vitamin származék APPS tartalma miatt. Hasz-
nálatával rugalmassá, feszessé válik a bőr. Liftessence 
hatóanyag tartalma biztosítja a mechanikai emelő hatást. 
Pakolást használhatjuk önmagában, mint krémpakolás, 
ultrahangozható, használhatjuk por alapú maszkok alá és 
masszírozhatunk is vele.        

Hatóanyagok: APPS (C-vitamin származék) Liftessence

10 ml

200 ml
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MEZOTERÁPIÁS
SOROZAT
Mezoterápiás sorozatunkban 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.
Az Adipofill’in™ stimulálja a bőr alatti zsírréteg növekedését, ezáltal csökken a ráncok mély-
sége. 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 csök-
kent. A Progeline™ egy olyan peptid, mely jelentősen csökkenti, a bőröregedését.

Az öregedés elleni harc nem csak arról szól, hogy az öregedés jelei ellen harcolunk, hanem az 
öregedés folyamatát késleltetjük, lassítjuk. 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 és ezáltal fiatalító hatás tapasztalható:

elősegítik a sejtek regenerálódását,
erősen csökkentik a ráncok mélységét,
segítik a kollagén-termelést.
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Peptides és Őssejtkivonatos
Krémpakolás
Krémpakolásként és masszázskrémként is használható az azon-
nali lifting hatás érdekében

Peptidben és Argán őssejtkivonatban gazdag könnyű, lágy 
állagú, jól felszívódó krémpakolás, melyet a mezoterápiás 
kezelés befejezéseként ajánlunk, ugyanakkor ultrahan-
gozható is. Az Argán őssejtkivonat a különleges liposzó-
ma technológiának köszönhetően eljut a bőr legmélyebb 
rétegébe (irharéteg). Ezt az őssejtet kombináltuk a pept-
idekkel, hogy még látványosabb és eredményesebb keze-
léseket 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 őssejtkivonat, Ligetszépe olaj, Körömvirágolaj, E-vitamin, 
Shea vaj. 250 ml 50 ml

Peptides Szemránckrém
Könnyen felszívódó szemránckrém, amely csökkenti a 
szemkörnyéki ráncok mélységét, hosszúságát, számát. 
Nagy hatékonyságú peptid komplexeket (Matrixyl® 3000, 
Argireline), hyaluronsavat, stabil C-vitamin származékot 
(magnézium aszkorbil foszfát) és EPS Seafill hatóanyagot 
(természetes exopoliszacharid) tartalmaz, amelyek előse-
gítik a ráncok csökkentését, a bőrfelszín egyenletesebbé 
tételét, a hidratáltság fenntartását. 

HASZNÁLATA: Minden nap az arctisztítást követően borsó-
nyi mennyiséget masszírozzon finom mozdulatokkal a szem 
környékére. Ügyeljen arra, hogy szembe ne kerüljön.

15 ml

10 ml

Peptides és Őssejtes Mezo
Koncentrátum
Feltöltő, tápláló és lifting hatású ampulla, amely ultrahangozható. 
Mezoterápiás kezelés után ajánljuk önmagában, vagy hidegterá-
piával kombinálva. A peptides és argán őssejtes korszerű ható-
anyag koncentrátum jelentős mennyiségben tartalmazza az érté-
kes hatóanyagokat, amelyek azonnal feltöltik és táplálják a bőrt. 
Ezek olyan ráncképződést gátló hatóanyagok, melyek elősegítik a 
mikrocirkulációt, az anyagcserét a bőrben, lassítják annak örege-
dését. 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 folyama-
tosan csökkennek. A bőr simábbnak és a kontúrok feszesebbnek 
hatnak. Minden bőrtípusra ajánljuk.

Hatóanyagok: Progeline™ - Kollagén képződést szabályozó peptid, Argán ős-
sejt, Hyaluronsav, Hydroveg VV - hidratáló koncentrátum.

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

Mezoterápiázható és ultrahangozható is, peptid és Argán ős-
sejtkivonat 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, ezál-
tal feszesebb lesz a bőr, a ráncok mélysége csökken. A má-
sik kiemelkedő hatóanyag az Argán őssejtkivonat, mely az első 
olyan növényi őssejtkivonat, 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 őssejtkivonat, Hyaluronsav.
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FŰSZER SOROZAT

Ezt a sorozatot a speciális problémák meg-
oldására ajánljuk! A készítmények egy része 
az érzékeny, pirosodásra hajlamos, rosaceás 
bőr ápolására szolgál. Azonnali komfortér-
zetet nyújt és csillapítja a bőr irritációját. A 
Vadgesztenye-kivonat javítja a bőr általános 
funkcióit, segíti a sejtek oxigén ellátását, erő-
síti az érfalakat. Az Aloe Vera igazi szépsé-
gelixír, kiegyensúlyozó és kiváló bőrnyugtató 

hatású. Az ápolók másik részét pedig zsí-
ros, problémás, gyulladásra hajlamos bőrre 
ajánljuk. Ezek a készítmények hatékonyan 
csökkentik a gyulladást és segítik a tisztáta-
lan bőr gyógyulási folyamatait. A Fűszer so-
rozat használatával hatékonyan elkerülhetők 
a zsíros bőr okozta esztétikai és egészségügyi 
problémák.

ÉRZÉKENY / ZSÍROS, PROBLÉMÁS BŐRRE
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Mattosító Nappali Krém
Antibakteriális, megszünteti a bőr kifényesedését

UVA védelemmel ellátott krém, mely gyorsan felszí-
vódik, így hamar matt, egészséges színt biztosít. An-
tibakteriális hatású, a fűzfa kéreg kivonata fokozza a 
bőr sejtjeinek aktivitását, anélkül, hogy szárítaná az 
arcbőrt. Módosított kukoricakeményítő tartalma se-
gít megszüntetni a zsíros bőr csillogását. Csökkenti 
a faggyúmirigyek működését, gyógyító és gyulladás 
csökkentő hatása van. Zsíros bőr ápolására ajánljuk.

Hatóanyagok: Szalicilsav, Fűzfakéreg kivonat, Zsurló-kivonat, 
Aloe Vera, B5-provitamin, Mikrokapszulázott Teafaolal.

Zöld Nyugtató Krém
Kifejezetten érzékeny bőr mindennapos ápolására

Zöld pigmentet tartalmazó színsemlegesítő krém, mely az arcbőr 
pirosságát csökkenti. Gyulladáscsökkentő Aloe Verát, fűzfaké-
reg-kivonatot, homoktövis olajat és egy speciális mitikus elixírt, a 
Mastic fa gyantájából készült alapanyagot tartalmaz. A Mastic fá-
ban nagy mennyiségben találhatók a bőr puhaságáért felelős ás-
ványi 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, Homoktövisolaj, 
Mastic fa gyanta, E-vitamin.

50 ml

50 ml

50 ml

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 haj-
lamos, 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 vadgesz-
tenye kivonat segíti a sejtek oxigén ellátását, fokozza 
azok anyagcseréjét és erősíti az érfalakat.

Hatóanyagok: Meggy-sűrítmény, Tengeri kollagén, Matrixyl 
3000 peptid, Növényi szilikon (Oligogeline).

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 kö-
szönhetően 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.
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Aloe Vera Bőrnyugtató Balzsam
Irritált, érzékeny, kipirosodott bőr ápolására

Az Aloét már a bibliai időkben eredményesen használták 
különböző bőrproblémák gyógyítására. A sivatagi növény 
gazdag vitaminokban, nyomelemekben és kitűnő vízmeg-
kötő képessége lehetővé teszi a bőr felszíni és mélyrétegi 
hidratálását. A hűsítést és nyugtatást segíti a menta-, zsá-
lya- 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, E-vitamin.

Hévízi Nyugtató Felépítő Pakolás
Regeneráló, tisztító pakolás - problémás és érzékeny bőrre

A világon egyedülálló Hévízi iszapot tartalmazó pakolás, 
amely egyrészt vulkanikus iszap, másrészt tőzegiszap ke-
veréke. Magas huminsav tartalmának köszönhetően ter-
mészetes regeneráló és 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 tar-
talmaz, amely növeli a bőr feszességét, simaságát, hidra-
táltságát.
Elsősorban problémás, pattanásos, zsíros bőrre ajánljuk, 
de minden bőrtípusra és bőrállapotra használható.

Hatóanyagok: Hévízi iszap, Máriatövis kivonat.

250 ml

250 ml

Ichtiolos Gyulladáscsökkentő Gél
Pórusösszehúzó, nyugtató – problémás és érzékeny bőrre

Fontos tápanyagokkal látja el és regenerálja a bőrt. Se-
gíti a szeborreás, aknés, érzékeny, gyulladásra hajlamos, 
rosaceás bőr kezelését. Ichtiol tartalmának köszönhetően 
érösszehúzó, antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatású. 
A növényi hatóanyag komplex elősegíti a gyulladt bőr ápo-
lását. Összehúzza a pórusokat, nyugtatja a bőrt. A tisz-
títás utáni apró sebek eltüntetésében gyors és hatékony 
segítséget nyújt. Érzékeny, alipikus gyulladásra hajlamos, 
aknés, szeborreás bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Teafaolaj, Aloe Vera, B5-provitamin, Mentaolaj.

Nyugtató Maszk Rozáceás Bőrre
Por alapú, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő

Fűszeres, egzotikus maszk, mely kizárólag természe-
tes alapanyagokat tartalmaz. Ásványi anyagokban és 
nyomelemekben gazdag, fertőtlenítő hatású. Használatá-
val a gyulladt, érzékeny,rozáceás bőrt megnyugtatjuk. A 
tasakban található maszk por alapú, ami több kezelésre 
is elegendő. A maszk elkészítéséhez azonos mennyiségű 
langyos vízzel tejföl sűrűségűre keverjük ki a pakolást. Ér-
zékeny, gyulladásra hajlamos bőrre ajánljuk.

Hatóanyagok: Kovakő, Algin, Ánizsmag kivonat, Fahéj kivonat.

250 ml

30 g
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15 ml

Gyógynövényes Szérum
Nyugtató, gyulladáscsökkentő – aknés, problémás bőrre

Gyógynövényekben gazdag szérum, mely komplex 
módon fejti ki hatását. Hatékony regeneráló, nyug-
tató és gyulladáscsökkentő. Használatával a gyul-
ladt, irritált bőr megnyugszik. Javasoljuk tisztító 
kezelés után ,közvetlen.
Ultrahangozható, pakolások alá is ajánljuk.
Érzékeny, gyulladásra hajlamos aknés, szeborreás 
bőrre ajánlott.

Hatóanyagok: Mikrokapszulázott Teafaolaj, Fűzfaké-
reg, Zsurló, Zsálya, Menta Szalicilsav, B5-provitamin, 
Ánizs.

Fényvédő Hidratáló Arckrém SPF30
Hidratálás és mindennapi védelem a káros környezeti hatá-
sokkal szemben

A kozmetikai kezelések után a bőr érzékenyebbé 
válhat a környezeti hatásokra, ezért fontos, hogy 
védjük a bőrt a nap káros sugaraitól. A krémben 
lévő fényvédők széles spektrumú UV védelmet nyúj-
tanak, mivel az UVA és UVB sugarak ellen is hatáso-
sak, ezzel hozzájárulnak a bőröregedés elleni har-
choz. Fényvédő, hidratáló és regeneráló hatása van. 
Mindenkinek ajánljuk fényvédőként!

45 ml
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Magyar agyag pakolások

Az agyagok fajtái és működésük:

Az agyag a természetben előforduló lágy, porózus anyag. Agyagásványok keveréke, ahol egy vagy 
több ásványi anyag dominál. Az agyagásványoknak négy fő típusa különböztethető meg: kaolinit, 
szmektit, illit és klorit. 

Az agyagásványok működése egy mágneshez hasonlítható: finom szemcséi mechanikai hám-
lasztóként távolítják el a bőr felületéről az elhalt hámsejteket és szennyeződéseket. Ugyancsak 
minden agyagásvány típusra igaz, hogy mattító hatással rendelkezik. További közös, igen fontos 
erényük, hogy ásványi anyagokkal töltik fel a bőrt, javítják a bőr egyensúlyát.

Agyagásvány típusok közös jellemzői:

• Tisztítják a bőrt
• Pórusösszehúzó hatásúak
• Mattító hatásúak
• Feltöltik a bőrt ásványi anyagokkal

Miért fontos az agyag származása, kinyerésének módja?

A Helia-D Professional termékek manufakturális körülmények között, vegyszermentes és hő-
kezelés nélküli eljárással kinyert és feldolgozott, „kézzel válogatott” magyar agyagot tartal-
maznak. Ez az eljárás azért lényeges, mert ezáltal 100 százalékban megmarad az agyag ter-
mészetes K, Mg, Fe, Na, Ca tartalma, így megőrzi természetes bőregyensúly javító hatását.

Hatása:

Mélyen tisztítja az arcbőrt, feltölti ásványi anyagokkal. Egyéb összetevői (ligetszépe olaj, ar-
gánolaj, zöld tea kivonat) hozzájárulnak az egyenletesebb, simább, rugalmasabb bőrképhez.

Használata:

Kizárólag kozmetikai kezelésekhez ajánlott, kiválóan alkalmas tisztító kezeléseknél tisztítás 
után, nagyon jó a pórusösszehúzó hatása.

Magyar Agyag Mélytisztító Pakolás

Kiváló minőségű, kézzel válogatott fehér magyar agyagot 
tartalmaz. Mélyen tisztít, miközben simábbá, egyenleteseb-
bé, rugalmasabbá teszi az arcbőrt

Az agyag a természetben előforduló lágy, porózus anyag. 
Agyagásványok keveréke, ahol egy vagy több ásványi anyag 
dominál. Az agyagásványoknak négy fő típusa különböztet-
hető meg: kaolinit, szmektit, illit és klorit. 

Fehér agyag: A fehér agyag, másnéven kaolin fő összete-
vője a kaolinit agyagásvány. Gyengéden tisztít, miközben 
hasznos ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt. Támogatja a 
kollagén szintézist, a bőr rugalmasságát növeli. Gyulla-
dáscsökkentő hatásának köszönhetően nyugtatja az irritált 
bőrfelületet.

Az agyagásványok működése egy mágneshez hasonlítható: 
finom szemcséi mechanikai hámlasztóként távolítják el a 
bőr felületéről az elhalt hámsejteket és szennyeződéseket. 
Ugyancsak minden agyagásvány típusra igaz, hogy matto-
sító hatással rendelkezik. További közös, igen fontos eré-
nyük, hogy ásványi anyagokkal töltik fel a bőrt és javítják a 
bőr állapotát.

Hatóanyagok: Fehér agyag, Ligetszépeolaj, Argánolaj,
Zöldtea kivonat.

200 ml

Magyar Agyag Méregtelenítő Pakolás

Kiváló minőségű, kézzel válogatott szürke magyar agyagot 
tartalmaz. Méregtelenítő és pórusösszehúzó hatása van, 
csökkenti a bőr zsírosságát és nyugtatja a problémás bőrt és 
feltölti ásványi anyagokkal.

Az agyag a természetben előforduló lágy, porózus anyag. 
Agyagásványok keveréke, ahol egy vagy több ásványi anyag 
dominál. Az agyagásványoknak négy fő típusa különböztet-
hető meg: kaolinit, szmektit, illit és klorit. 

Szürke agyag: kifejezetten erős tisztító és méregtelenítő 
hatással rendelkezik. Zsíros, pattanásos, problémás bőr-
felület kozmetikai kezelésében rendkívül hatásosnak bizo-
nyul.

Az agyagásványok működése egy mágneshez hasonlítható: 
finom szemcséi mechanikai hámlasztóként távolítják el a 
bőr felületéről az elhalt hámsejteket és szennyeződéseket. 
Ugyancsak minden agyagásvány típusra igaz, hogy mattító 
hatással rendelkezik. További közös, igen fontos erényük, 
hogy ásványi anyagokkal töltik fel a bőrt, javítják a bőr 
egyensúlyát.

Hatóanyagok: Szürke agyag, Barackmagolaj, Jojobaolaj,
Eukaliptusz kivonat.

200 ml
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HÁMLASZTÓ OLDATOK
Mit kell tudni a hámlasztó oldatunkról?

Eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezzel elősegíti a bőr megújulását. Bőrfiatalító hatása van és lát-
hatóan csökkenti a ráncok mélységét. Kiválóan alkalmas pigmentfoltok halványítására és prob-
lémás bőr kezelésére.

Milyen anyagokat tartalmaz?

Glikolsav: Cukornád származék és ez a legtöbbet kutatott, és legelismertebb hatású, egyébként 
legkisebb molekulájú alfa-hidroxisav (AHA). Nagyon hatékony a bőr hámlasztásában, gyengéden 
eltávolítja az elhalt hámsejteket és így gyorsítja a bőr megújulását. Több kutatás által bizonyítot-
tan hatékony a ráncok csökkentésében, növeli a kollagéntermelést és segíti a sötét foltok elhal-
ványulását, valamint a bőr tónusának és textúrájának kiegyenlítését.  A glikolsav segít a legösz-
szetettebb esztétikai problémák megoldásában is.

Mandulasav: A mandulasav is egy alfa-hidroxisav (AHA), amely szintén kitűnő hámlasztó. Mivel 
mérsékli a faggyúmirigyek működését és antibakteriális hatású, ezért kifejezetten ajánlott aknés 
bőr kezelésére is.
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30 ml

110 ml

3-AS KONCEPCIÓ

Három különböző hatóanyag-tartalmú hámlasztó oldatot fejlesztettünk ki, hogy minden bőrproblémára 
megoldást nyújtsunk. Választható a praktikus, higiénikus cseppentős kiszerelés (30 ml) és az utántölthető 
nagyobb, 110 ml-es kiszerelés.

Ajánlott:

• Öregedő, fáradt, fakó bőrre
• Pattanásos, tág pórusú és pigmentált bőrre
• Aki szeretné megújítani és fiatalítani a bőrét

Hatása: fiatalos, ragyogó és egyenletes bőr

Használat: szalon használatra kúraszerűen ajánlott (és fényvédő használata kötelező /javasolt Helia-D Pro-
fessional oktatáson való részvétel)

Otthoni használatra ajánlott:

• 10 %-os glikolsav szérum + C-Vitaminos szérum
• Zöld nyugtató krém (este)
• Fényvédő krém (SPF 30) - nappal

Fontos:

• Tilos a szolárium használat és a napozás
• Tilos az IPL-es arckezelés
• Nem javasolt a retinol tartalmú krémek együttes használata (csak a kezelés időtartama alatt)

10% GLIKOLSAV + 1% MANDULASAV - 
START

(Otthoni és professzionális használatra egyaránt javasolt.)

A termék hatása: START – 10% glikolsavat és 1% man-
dulasavat tartalmazó kémiai hámlasztó oldat. Eltávolítja 
az elhalt hámsejteket, ezzel elősegíti a bőr megújulását. 
Segíti a sötét foltok elhalványulását, kisimítja a ránco-
kat, normalizálja a faggyútermelődést, egyenletesebbé 
teszi a bőrfelszínt. Érzékeny, rosaceás bőrre nem aján-
lott. Otthoni és professzionális használatra egyaránt ja-
vasolt.

Otthoni használata: Vigye fel az oldatot megtisztított, 
száraz bőrre. Ügyeljen arra, hogy szembe ne kerüljön! 
Hagyja teljesen beszívódni. Nem szükséges leöblíteni, 
azonban érdemes utána tonikot használni a bőr pH érté-
kének visszaállítására, semlegesítésére. A bőr toleranci-
ájának függvényében akár naponta alkalmazható. Nap-
pal használjon legalább SPF 30-as fényvédőt.

Szalon használat: Javasolt bőrmegújító, ránctalanító ke-
zelések és a problémás bőr kezelés részeként alkalmaz-
ni. Kúraszerű használat ajánlott, néhány perc (5p) eltel-
tével lemosandó. A kezelések után használjon Helia-D 
Professional Hidratáló Tonikot és SPF 30-as fényvédőt.

Tűs mezoterápia után kifejezetten ajánljuk, hagyja rajta 
pár percig a bőrön, majd mossa le, tonizálja és tegyen fel 
utána Helia-D Professional C-Vitaminos vagy Peptides 
Őssejtes Pakolást.

Hatóanyagok: Glikolsav, Mandulasav, Pantenol és Fucogél.
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30% GLIKOLSAV + 1% MANDULASAV – MAX

A termék hatása: MAX – Extra magas hatóanyag-tartalom! 30% glikolsavat és 1% mandulasavat tartalmazó 
kémiai hámlasztó oldat. Eltávolítja a bőr felső hámrétegét, ezzel aktiválja a bőr megújulását. Segíti a sötét fol-
tok elhalványulását, kisimítja a ráncokat, normalizálja a faggyútermelődést, egyenletesebbé teszi a bőrfelszínt. 
Érzékeny, rosaceás bőrre nem ajánlott. Kifejezetten szakembereknek készült, professzionális hámlasztó oldat.

Szalon használat: Javasolt bőrmegújító, ránctalanító kezelések és a problémás bőr kezelésének részeként al-
kalmazni. Kúraszerű használat ajánlott, 5 perc elteltével lemosandó. A kezelések után használjon legalább SPF 
30-as fényvédőt.

Tűs mezoterápia után kifejezetten ajánljuk, hagyja rajta pár percig a bőrön, majd mossa le, tonizálja és tegyen 
fel utána Helia-D Professional C-Vitaminos vagy Peptides Őssejtes Pakolást.

Hatóanyagok: Glikolsav, Mandulasav, Pantenol és Fucogél.

20% GLIKOLSAV + 1% MANDULASAV – MEDIUM

A termék hatása: MEDIUM – Magas hatóanyag-tartalom! 20% glikolsavat és 1% mandulasavat tartalmazó ké-
miai hámlasztó oldat. Eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezzel elősegíti a bőr megújulását. Segíti a sötét foltok 
elhalványulását, kisimítja a ráncokat, normalizálja a faggyútermelődést, egyenletesebbé teszi a bőrfelszínt. Ér-
zékeny, rosaceás bőrre nem ajánlott. Kifejezetten szakembereknek készült, professzionális hámlasztó oldat.

Szalon használat: Javasolt bőrmegújító, ránctalanító kezelések és a problémás bőr kezelés részeként alkalmaz-
ni. Kúraszerű használat ajánlott, néhány perc (5p) elteltével lemosandó. A kezelések után használjon tonikot és 
legalább SPF 30-as fényvédőt.

Tűs mezoterápia után kifejezetten ajánljuk, hagyja rajta pár percig a bőrön, majd mossa le, tonizálja és tegyen 
fel utána Helia-D Professional C-Vitaminos vagy Peptides Őssejtes Pakolást.

Hatóanyagok: Glikolsav, Mandulasav, Pantenol és Fucogél.

30 ml 30 ml110 ml 110 ml
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BŐRFIATALÍTÓ SZÉRUMOK –
Granactive retinoid

A Granactive Retinoid a legújabb, legkorszerűbb innovációja a legelismertebb ránctalanító ható-
anyag családnak, amit retinoidoknak nevezünk. 

A retinoidok, vagyis az A-vitamin származékok évtizedek óta mind a bőrgyógyászok, mind a pro-
fesszionális kozmetikusok szerint a legkorszerűbb ránctalanító hatóanyagok. Olyan hatóanyagok, 
amelyek egyszerre több hatást fejtenek ki. Helyreállítják a feszességet a kollagénhiányos bőrben, 
beleértve a napsugárzásnak kitett bőrt is, javítják a bőr textúráját és ráncsimító hatásuk van.

Segítenek továbbá a hiperpigmentáció csökkentésében és elmulasztásában. Rendszeres haszná-
latával csökken az UV fény és a heges pattanások által kialakult hiperpigmentáció is. A retinoidok 
a foltok megjelenésének leküzdésében is segíthetnek, mivel elősegítik a sejtek cserélődését.

Hatásos hatóanyag a pattanások ellen is.

A retinoidok sajnos irritáló hatásúak lehetnek, ezért a retinoid hatóanyagok fejlesztésében a mi-
nél hatékonyabb, de minél kevésbé irritáló formula kialakítása a cél. Ebben jelent most jelentős 
előrelépést a Granactive retinoid.
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FONTOS
Bőrünk igénye különböző és eltérő lehet, hogy egyes 
bőrtípusok számára mely %-os retinoid szérum lesz 
a megfelelő.  Javasoljuk, hogy a legalacsonyabb ha-
tóanyag-tartalmú formulával kezdjen és fokozato-
san haladjon. A retinolhoz társuló gyakori tünetek a 
hámlás, bőrpír, irritáció és a szárazság. Pozitívum, 
hogy a retinol miatti irritáció általában a használat 
első 1-2 hetében jelentkezhet, utána az irritáció ter-
mészetes úton megszűnik, mert a bőr hozzászokik. 
Természetesen a kezelés akkor is hatásos marad, ha 
az irritáció már magától megszűnt.

Használata ajánlott:

• Öregedő, fáradt, fakó bőrre
• Pattanásos, tág pórusú és pigmentált bőrre
• Aki szeretné megújítani és fiatalítani a bőrét

Hatása: fiatalos, ragyogó és egyenletes bőr.

Használat: kozmetikai kezeléseknél javasolt kúra-
szerű használata és utána a fényvédő használata kö-
telező! Gépi kezeléseknél kifejezetten ajánlott.

Otthoni utóápolás esetében a retinolos készítmé-
nyek után mindig használd a Helia-D Professional 30 
faktoros UV védelmet nyújtó fényvédő krémet. Így 
meg tudod előzni a további nemkívánatos mellékha-
tásokat és irritációt.

GRANACTIVE RETINOID 1% 
START
Intenzív ránctalanító és öregedésgátló hatása van.

Gyors, látványos, ugyanakkor hosszantartó ha-
tást biztosít a ráncok méretének, mélységének és 
számának csökkentésében. Granactive Retinoid 
és peptid tartalmának köszönhetően javítja a 
bőr textúráját, segít kisimítani a ráncokat. Ható-
anyagai segítenek visszanyerni a bőr feszességét, 
fokozzák a kollagén termelést, ezáltal növelik a 
bőr rugalmasságát. Segítenek továbbá a hiper-
pigmentáció csökkentésében, elmulasztásában. 
Antioxidánsokban gazdag formulája támogatja a 
bőr védekezőképességét a káros környezeti ha-
tásokkal szemben.

Hatóanyagok: Granactive Retinoid, XEP™️-018,
Tocopheryl Acetate és Jojoba olaj

GRANACTIVE RETINOID 3% 
MAX
Intenzív ránctalanító és öregedésgátló hatása van.

Gyors, látványos, ugyanakkor hosszantartó ha-
tást biztosít a ráncok méretének, mélységének és 
számának csökkentésében. Granactive Retinoid 
és peptid tartalmának köszönhetően javítja a 
bőr textúráját, segít kisimítani a ráncokat. Ható-
anyagai segítenek visszanyerni a bőr feszességét, 
fokozzák a kollagén termelést, ezáltal növelik a 
bőr rugalmasságát. Segítenek továbbá a hiper-
pigmentáció csökkentésében, elmulasztásában. 
Antioxidánsokban gazdag formulája támogatja a 
bőr védekezőképességét a káros környezeti ha-
tásokkal szemben.

Hatóanyagok: Granactive Retinoid, XEP™️-018,
Tocopheryl Acetate és Jojoba olaj

GRANACTIVE RETINOID 2%
MEDIUM
Intenzív ránctalanító és öregedésgátló hatása van.

Gyors, látványos, ugyanakkor hosszantartó ha-
tást biztosít a ráncok méretének, mélységének és 
számának csökkentésében. Granactive Retinoid 
és peptid tartalmának köszönhetően javítja a 
bőr textúráját, segít kisimítani a ráncokat. Ható-
anyagai segítenek visszanyerni a bőr feszességét, 
fokozzák a kollagén termelést, ezáltal növelik a 
bőr rugalmasságát. Segítenek továbbá a hiper-
pigmentáció csökkentésében, elmulasztásában. 
Antioxidánsokban gazdag formulája támogatja a 
bőr védekezőképességét a káros környezeti ha-
tásokkal szemben.

Hatóanyagok: Granactive Retinoid, XEP™️-018,
Tocopheryl Acetate és Jojoba olaj

15ml 15ml

15ml
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KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK

Hydroabráziós Készülék
A hidroabráziós készülék a nagysebességű 
ultrahangos vízporlasztás fizikai jelenségére 
épül. Hámlasztó hatása igen erőteljes, a bőrrel 
mégis kifejezetten kíméletes, folyamat során a 
pórusok is hatékonyan tisztulnak.
3 funkcióval rendelkezik: peelingező, ható-
anyag bejuttató és lifting.
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Mezo Pen készülék
A MEZO PEN kezelés egy hatékony alternatíva a bőrfia-
talítás területén.

A kollagén indukciós terápiának és a koncentrált 
mezoterápiás hatóanyagok bejuttatásának köszön-
hetően néhány hét alatt megújítja és regenerálja a 
bőrt. A MEZO PEN egy mikrotűket taratlmazó fejjel 
ellátott készülék. A tűszúrások mikro-csatornákat 
nyitnak a bőrben, ezzel lehetővé téve a hatóanyagok 
bejutását a bőr mélyebb rétegeibe. A hatóanyagok 
bejuttatása mellett a MEZO PEN kezelés beindítja 
a bőr regenerációs folyamatát, fokozódik a fibrob-
laszt képzés, ennek hatására nő az I.-es típusú kol-
lagén és elasztin termelése, ez a kollagén indukciós 
terápia. A bőr feszesebbé és tömörebbé válik.

Mezo Mono Készülék
A MEZO MONO mezoterápiás készüléket szépészeti ke-
zelések elvégzésére alkották meg.

A MEZO MONO egy tű nélküli mezoterápiás esz-
köz. Az elektroporáció egy széles körben elterjedt 
eljárás. A kezelés során csatornák nyílnak a sejtek 
között és a sejtek falán, amelyek lehetővé teszik az 
aktív hatóanyagok áthatolását a bőr mélyebb réte-
geibe.
Fájdalommentes eljárás, melynek segítségével a 
bőr mélyebb rétegeibe juttatjuk a hatóanyagokat.

Mezo Komplex Készülék
A MEZO KOMPLEX készülék (3:1)

MEZO KOMPLEX gépünk tartalmaz tű nélkü-
li mezoterápiát, ultrahangot és krioterápiát. Ez a 
KOMPLEX készülék arc-és test kezelőfejekkel is 
rendelkezik.

Gyémántfejes
Mikrodermabráziós Készülék
A készüléket 3 kezelőszárral és 9 különböző, cse-
rélhető gyémántfejjel szállítjuk. A mikrodermabrá-
ziós kezelés felgyorsítja ezt a bőr természetes hám-
lási folyamatát. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és 
elősegíti az új sejtek termelődését. Így a szükséges 
hatóanyagok mélyebben fel tudnak szívódni.
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