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RÝCHLY SPRIEVODCA KOZMETIKOU HELIOCARE 
 

Heliocare je vysoko účinná slnečná kozmetika zabezpečujúca komplexnú 
vnútornú (výživové doplnky) i vonkajšiu (opaľovacie prípravky na pokožku) 
ochranu pleti pred slnečným žiarením. Produkty obsahujú účinnú technológiu 
Fernblock, ktorá vychádza z prírodného extraktu Polypodium leucotomos, 
tropickej paprade z oblasti Strednej Ameriky. Klinické štúdie preukázali 
mimoriadne účinky Fernblocku, obsahujúceho silnú kombináciu prírodných 
antioxidantov, vrátane kyseliny ferulovej, kávovej a chlorogénovej, ktoré 
pomáhajú znižovať vplyv škodlivých voľných radikálov na pokožku, brániť vzniku 
pigmentových škvŕn a riešiť poškodenie DNA. 

 

Základné vlastnosti Heliocare opaľovacích produktov: 

• Ochraňujú DNA pleti: Chránia bunkovú DNA pred poškodením 
spôsobeným UV žiarením a DNA bunky obnovujú. 

• Budujú imunoprotekciu: Chránia Langerhansove bunky* a zachovávajú 
ich funkčnosť. 

• Majú antioxidačné vlastnosti: Eliminujú a spomaľujú vplyv voľných 
radikálov, vytvorených UV žiarením. 

• Chránia pred fotostarnutím ( fotoaging): Minimalizujú vznik vrások a 
nežiadúcich pigmentových škvŕn. 

 

* Langerhansove bunky sú bunky hviezdicovitého tvaru, nachádzajúce sa v pokožke. 
Celkovo tvoria asi 2-8% buniek ľudskej pokožky. Sú zložkou imunitného systému  
pomáhajú brániť telo pred patogénmi vstupujúcimi do tela cez pokožku.  
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Najčastejšie otázky: 

 

1/ Aký je rozdiel medzi Heliocare ADVANCED a 360° ? 

Heliocare ADVANCED: je vysokoúčinná slnečná dermokozmetika obsahujúca 
technológiu Fernblock, ktorá ochraňuje DNA pokožky, chráni Langerhansove 
bunky* a zachováva ich funkčnosť, zároveň pôsobí ako silný prírodný 
antioxidant a eliminuje vplyv voľných radikálov vytvorených UV žiarením. 
Vďaka photoagingu minimalizuje vznik vrások a nežiadúcich pigmentových 
škvŕn. Opaľovacie prípravky Heliocare ochraňujú pokožku pred slnečným 
žiarením UVB a UVA.  

 

Heliocare 360°: Tropické prípravky Heliocare 360° taktiež obsahujú technológiu 
Fernblock s jej účinkami. Spĺňajú však ešte vyššie požiadavky v oblasti 
fotoprotekcie, pretože ako jediné na našom trhu chránia nielen pred UVA 
a UVB ale aj pred IR-A a viditeľným svetlom. Pre tieto vlastnosti sú produkty 
Heliocare 360° veľmi účinné v prevencii vzniku hyperpigmentácií, zabraňujú 
nežiadúcemu pôsobeniu voľných radikálov  a spomaľujú starnutie pleti. Pre 
maximálnu ochranu pokožky opaľovacie prípravky Heliocare 360° obsahujú 
kombináciu chemických, fytobiologických a minerálnych filtrov.  

 

2/ Aký krém je vhodný pre moju pleť?  

Obidve rady HELIOCARE ADVANCED a HELIOCARE 360° majú produkty pre 
rôzne typy a fototypy pleti. Prečítajte si informácie ku jednotlivým produktom 
dolu a nájdite vhodný produkt pre svoju pleť. 

 

3/ Čo je to rada HELIOCARE COLOR? 

Je to tónovaná fotoimunoprotekcia pre každodenné použitie – ochrana pred 
slnečným žiarením a make-up zároveň. Môže pomôcť proti tvorbe 
pigmentových škvŕn a ďalším viditeľným znakom starnutia pleti vplyvom 
slnečného žiarenia (photoaging). Vytvára základ a poskytne prirodzené krytie, 
pre zdravo vyzerajúcu a žiarivú pleť. 
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HELIOCARE ADVANCED 

Obsahuje technológiu Fernblock - kompletná slnečná ochrana (fotoprotekcia) - 
vnútorná a vonkajšia ochrana pred slnečným žiarením.  

V rade sú produkty na perorálne použitie a na vonkajšie použitie. 
 

VNÚTORNÁ OCHRANA - PERORÁLNE PODANIE  

Kapsuly bohaté na antioxidanty pre perorálne podanie pre maximálnu podporu 
výživy pleti pri pobyte na slnku. Obsahujú prírodné antioxidanty, ktoré 
neutralizujú voľné radikály, ktoré vznikajú ako výsledok vnútorných 
metabolických procesov v pokožke a vonkajších vplyvov. 

• HELIOCARE ULTRA- D 
Zloženie: technológia Fernblock, vitamín C, vitamín E, vitamín D3 
Dávkovanie: 1 kapsula denne celoročne  
 

• HELIOCARE ORAL  
Zloženie: technológia Fernblock, betakarotén, extrakt zo zeleného čaju  
Dávkovanie: 1-3 kapsuly denne  

 

4/ Aký je rozdiel medzi Heliocare Ultra D a Heliocare Oral? 

Obidva prípravky perorálne podporujú rovnomerné opálenie, obsahujú patent 
Fernblock. 

Ultra D navyše svojim obsahom ( vitamíny C, E, D3) zmierňuje príznaky slnečnej 
alergie a citlivosti na slnečné žiarenie. Odporúča sa užívať pri vitiligu ( porucha 
pigmentácie – bledé fľaky na pokožke, bez pigmentu). 

Obidva prípravky sú určené pre dospelých. Nie sú vhodné pre deti. 
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VONKAJŠIA OCHRANA - KOŽNÁ APLIKÁCIA  

• HELIOCARE gél SPF 50  
Inovatívna slnečná ochrana v ľahkej gélovej textúre s faktorom SPF 50 i 
pre normálnu, zvlášť však pre mastnú pleť alebo náchylnú k tvorbe akné.  
 

• HELIOCARE krém SPF 50  
Inovatívna slnečná ochrana v bohatej krémovej textúre s faktorom SPF 
50 i pre normálnu, zvlášť pre suchú pleť.  
 

• HELIOCARE sprej SPF 50  
Inovatívna slnečná ochrana s faktorom SPF 50 vo forme praktického 
spreja je vhodná pre všetky typy pleti.  
 

• HELIOCARE gél ultra SPF 50+  
Naša najsilnejšia topická (telová) fotoimunoprotekcia, chráni pokožku 
pred škodlivým UVB/UVA žiarením ochranným faktorom SPF 50+. Ľahká 
gélová textúra je vhodná pre všetky typy pleti, vrátane citlivej.  
 

• HELIOCARE silk gél SPF 30 
Inovatívna slnečná ochrana v ľahkej hodvábnej textúre s faktorom SPF 30 
pre všetky typy pleti, vrátane citlivej. 
 

• HELIOCARE COLOR gél-krém SPF 50  
Produkt 3 v 1: ochrana pred slnečným žiarením, zvláčnenie pleti, make-
up. Ochrana pred UVB/UVA vďaka vysokému ochrannému faktoru SPF 
50. Jemná, gélová textúra vhodná pre všetky typy pleti.  
2 odtiene: LIGHT – svetlý odtieň 
                   BROWN – tmavý odtieň 
 

• HELIOCARE COLOR kompaktný make-up SPF 50  
Silná slnečná ochrana pred UVB/UVA žiarením vďaka vysokému 
ochrannému faktoru SPF 50. Dokonalé krytie nedokonalostí pleti 
a hyperpigmentácií. Neobsahuje olejové prísady. Vhodný pre všetky typy 
pleti vrátane citlivej a problematickej. 
3 odtiene:   FAIR – veľmi svetlý odtieň 
                     LIGHT – normálny svetlý odtieň 
                     BROWN – tmavý odtieň 



                                                                                                               
 

www.beautychannel.sk 

 



                                                                                                               
 

www.beautychannel.sk 

 
HELIOCARE 360° 

Širokospektrálna ochrana pleti celým spektrom slnečného žiarenia 
UVB, UVA, viditeľným a IR-A svetlom. 

 
• HELIOCARE 360° Gel oil-free SPF 50 - vysoká slnečná ochrana, ľahký 

bezolejový gél vhodný pre normálnu, zmiešanú až mastnejšiu pokožku. 

 

• HELIOCARE 360° Fliud Cream SPF 50+ - veľmi vysoká slnečná ochrana v 
jemnej krémovej textúre, vhodná pre normálnu a suchú pokožku. 

 

• HELIOCARE 360° Mineral SPF 50+ - veľmi vysoká slnečná ochrana, 100% 
minerálne filtre, dobre sa rozotiera, nezanecháva biele stopy na pokožke. 
Vhodný pre všetky typy pleti, hlavne pre citlivú pokožku aj jemnú detskú 
pokožku.  

 

• HELIOCARE 360° Mineral Tolerance Fluid SPF 50 - vysoká slnečná 
ochrana, antioxidačný a reparačný fluid so 100% minerálnym filtrom 
vhodný pre citlivú, intolerantnú pokožku. Excelentná tolerancia. NÁŠ TIP! 

 

• HELIOCARE 360° Color Gel Oil-Free SPF 50 - vysoká slnečná ochrana, 
tónovaný gél a make-up v jednom, vhodný pre zmiešanú až mastnú pleť 
so sklonom k akné. Zjednotí tón pleti, kryje hydratuje a zmatňuje 
pokožku.  
3 odtiene:  PEARL – perlový, najsvetlejší odtieň 
                     BEIGE – béžový, normálny svetlý odtieň, pre každodenné 
používanie 
                     BRONZE – bronzový, tmavý odtieň, zvýrazní opálenie 
 

• HELIOCARE 360° Airgel SPF 50+ - veľmi vysoká slnečná ochrana, 
inovatívna nadýchaná pena v spreji vhodná pre všetky typy pleti, vrátane 
veľmi citlivej, normálnej až mastnej, či pokožky náchylnej na akné. 
Jednoduchá aplikácia v praktickom balení. Rýchlo sa vstrebáva, nelepí. 
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• HELIOCARE 360° Pediatrics Transparent spray SPF 50+ - transparentný 
sprej pre jemnú a citlivú detskú pokožku. Vhodný pre deti od 3 rokov. 
Ľahká, nemastná textúra. Excellentná tolerancia. Praktická, jednoduchá 
aplikácia, možná aj na mokrú pokožku.  

 

• HELIOCARE 360° Invisible spray SPF 50+ - neviditeľný sprej pre všetky 
typy pleti. Vhodný na telo, tvár a vlasy. Excellentná tolerancia. Nemastná 
textúra bez nutnosti rozotierania.  

 

• HELIOCARE 360° Cushion Compact SPF 50+ - ľahký fluidný, 
fotoimunoochranný make-up v inovatívnom ,,cushion“ balení obohatený 
o technológiu Fernblock a ďalšie aktívne látky s antioxidačnými 
a reparačnými účinkami. Ľahko sa aplikuje, zjednocuje odtieň a prekrýva 
nedokonalosti. Zanecháva pokožku jasnú, hladkú a chránenú.  
3 ODTIENE: BRONZE (bronzový) 
                      BEIGE (béžový) 
                      PEARL (perlový) 
Poradie odtieňov od najsvetlejšieho po najtmavší: 1. Perlový, 2. 
Béžový, 3. Bronzový. Všetky sa krásne prispôsobujú farbe pokožky a majú 
jemnú textúru. Perlový odtieň je pre najsvetlejší ,,biely,, fototyp, Béžový 
odtieň na celoročné používanie a Bronzový dodá opáleniu ten správny 
nádych a zároveň farbu kože zvýrazní. 
 

 


