
VYSOKO ÚČINNÁ 

SLNEČNÁ OCHRANA 

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH A NOVINKÁCH ZÍSKATE U SVOJHO 
DERMATOLÓGA ALEBO NA 

OCHRANA DNA
Chráni a obnovuje poškodenie bunkovej 
a mitochondriálnej DNA spôsobené 
UV žiarením.

IMUNOPROTEKCIA
Chráni Langerhansove bunky 
a zachováva ich funkčnosť.

ANTIOXIDANT
Eliminuje a spomaľuje vplyv voľných 
radikálov vytvorených UV žiarením.

PHOTOAGING
Minimalizuje vznik vrások 
a nežiaducich pigmentových škvŕn.

SVOJHOKATE U SSVOJHOUKTOCH A NOVINKÁCH ZÍSK
GA ALEBO NA
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KÁCH ZÍSK



VONKAJŠIA OCHRANA  |  OPAĽOVACÍ KRÉM, GÉL, GÉLKRÉM, SPREJ, MAKE-UP, ULTRA GÉL SPF 50+ 
Prípravky pre vonkajšie topické použitie zabezpečujú maximálnu ochranu vďaka kombinácii 
vysoko účinných chemických a minerálnych fi ltrov spolu s unikátnym patentom Fernblock®. Maxi-
málne tak chránia pokožku pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia nielen na povrchu, ale aj hlboko 
v koži. Produkty Heliocare® tak ochránia pokožku pred UV žiarením, ale zároveň neupchávajú póry, 
čím zabraňujú vzniku zápalových vyrážok a tvorbe akné. Produkty sú odolné voči vode a potu, 
neobsahujú parabény, sú hypoalergénne a nekomedogénne. Sú vhodné pre všetky typy pleti.

VNÚTORNÁ OCHRANA  |  KAPSULY
Kapsuly pre perorálne podanie minimalizujú pôsobenie škodlivých voľných radikálov na kožu. 
Maximálnu ochranu zabezpečujú vďaka svojej unikátnej technológii Fernblock®. Kapsuly sú 
bohaté na antioxidanty a vitamíny. Ich užívaním môžete predchádzať slnečnej intolerancii 
známej ako slnečná alergia. Sú vhodné pre všetkých, najmä pre tých, ktorí trpia kožnými 
ochoreniami (hyperpigmentácia, vitiligo, fotodermatózy a iné...)

KRÉM – SPF 50, 50 ml

• Denná ochrana jemnej krémovej 
textúry vhodná pre normálnu 
a suchú pleť

• Pomáha hydratovať pokožku 
a zjemniť vrásky

SPREJ – SPF 50, 200 ml 

• Ľahké telové mlieko v spreji 
pre intenzívne slnenie

• Nekomedogénny, 
bez parabénov a parfumu

• Výhodné balenie

TÓNOVANÝ GÉLKRÉM

– SPF 50, 50 ml

• Jemne tónovaný gélkrém, ktorý 
účinne hydratuje a zjednocuje tón 
pleti, naviac zjemňuje vrásky

• Ľahko sa rozotiera, 
hypoalergénny, nekomedogénny

• Odtieň: Light, Brown

HELIOCARE ULTRA GÉL 

– SPF 50+, 50 ml

• Maximálna ochrana pokožky, 
vrátane citlivej

• Nekomedogénny, bez 
parabénov a parfumu

HELIOCARE COMPACT 

– SPF 50, 10 g

• Kompaktný make-up 
bez olejov a parabénov

• Slnečná ochrana, krytie 
nedokonalostí, zmatnenie pleti

• Odtieň: Fair, Light, Brown

HELIOCARE ORAL  
Doplnok stravy, 60 kapsúl
• Obsahuje technológiu 

Fernblock®, betakarotén, 
silný antioxidant extrakt 
zo zelenéha čaju

KOMPLEXNÁ FOTOPROTEKCIA = VNÚTORNÁ AJ VONKAJŠIA

GÉL – SPF 50, 50 ml

• Ľahká textúra, ktorá nevytvára 
na povrchu pokožky nežiadúci 
efekt masky

• Vhodný najmä pre normálnu 
alebo mastnú pleť so sklonom 
k akné

Heliocare® je vysokoúčinná slnečná dermokozmetika obsahujúca technológiu Fernblock®, 

ktorá bola vyvinutá skupinou popredných odborníkov z Harvard Medical School. Produkty 

Heliocare® vychádzajú 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 eliminovať vplyv škodlivých voľných radikálov 

na kožu, brániť vzniku hyperpigmentácii a riešiť poškodenie DNA.

HELIOCARE ULTRA D 

Doplnok stravy, 30 kapsúl
• Obsahuje technológiu Fernblock® 

a vitamíny C, E a D3
• Vhodný pre zimné mesiace, 

kedy organizmus trpí 
nedostatkom vitamínu D

ODPORÚČANÉ POPREDNÝMI DERMATOLÓGMI

ochoreniami
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