
Zdrowa i pelna blasku skóra 
w zgodzie z natura



POZNAJ 
NIEZWYKŁĄ MOC ŚLIMAKA UKRYTĄ 
W PRODUKTACH MARKI HELIXIUM®

HELIXIUM® to ekskluzywna marka hiszpańskich, organicz-
nych kosmetyków do pielęgnacji twarzy na bazie śluzu  
ślimaka.

SKINNATURE jest pierwszym hiszpańskim laboratorium,  
posiadającym certyfikat Ecocert Cosmos, które poprzez wy-
bór najefektywniejszych naturalnych składników, dostoso-
wanych do potrzeb skóry, tworzy wysokiej jakości, biozgodne 
ze skórą produkty marki Helixium®.

Receptury kosmetyków zostały opracowane przy współ-
pracy doświadczonych specjalistów z wysoce skutecznych 
składników naturalnych.

Ecocert   

Ecocert to międzynarodowa, niezależna instytucja zajmująca się kontrolowa-
niem jakości kosmetyków naturalnych i organicznych z siedzibą we Francji. 
Certyfikat Ecocert Natural Cosmetic jest jednym z najważniejszych i najbar-
dziej znanych symboli w świecie kosmetyków naturalnych, i organicznych. 

Istnieje podział na dwa rodzaje certyfikatów Ecocert:

ECOCERT Organic Cosmetic
- minimum 95% składników musi być pochodzenia naturalnego,
- minimum 95% składników musi być pochodzenia roślinnego,
- minimum 10% wszystkich składników musi pochodzić  
z certyfikowanych upraw ekologicznych 

ECOCERT Natural Cosmetic
- minimum 95% składników musi być pochodzenia naturalnego,
- minimum 50% składników musi być pochodzenia roślinnego
- minimum 5% wszystkich składników musi pochodzić  
z certyfikowanych  upraw ekologicznych

W przypadku obydwu certyfikatów obowiązują następujące zasady:
• składniki kosmetyku oraz produkt końcowy nie mogą być testowane na 

zwierzętach
• rezygnacja z radioaktywnego naświetlania w celu odkażenia surowców do 

produkcji kosmetyku, jak i produktu końcowego
• zakaz stosowania surowców modyfikowanych genetycznie
• surowce pochodzenia zwierzęcego mogą być pozyskiwane tylko ze zwie-

rząt żywych (np. mleko, miód)
• zakaz stosowania tłuszczy syntetycznych, olejów,  parabenów, sylikonów, 

sztucznych barwników i aromatów, parafiny oraz innych substancji uzyska-
nych przy destylacji ropy naftowej 

• zakaz stosowanie emulgatorów PEG
• proces  technologiczny musi odbywać się w sposób przyjazny dla środowiska
• opakowania kosmetyków powinny być biodegradowalne lub ewentualnie 

nadawać się do recyklingu.

Warto również zaznaczyć, iż certyfikat ECOCERT przyznawany jest konkretnym 
produktom, a nie całej marce.
Organizacja Ecocert zajmuje się certyfikowaniem produktów od 2002 roku. 



ŚLUZ 
ŚLIMAKA

Bazowym składnikiem produktów marki Helixium® jest 
filtrat ze śluzu ślimaka (HELIXA ASPERSA), znany i ceniony 
w świecie z powodu swych niezwykłych właściwości:

• regeneruje skórę,
• działa przeciwzmarszczkowo,
• intensywnie i długotrwale nawilża,
• pomaga w walce z przebarwieniami,
• wygładza,
• ujędrnia,
• odżywia,
• przy regularnym stosowaniu usuwa blizny  

i zmiany potrądzikowe,
• działa antybakteryjne,
• pełni funkcję ochronną.

Śluz ślimaka jest bogaty w drogocen-
ne dla skóry składniki takie jak:

• alantoina,
• kwas glikolowy,
• mukopolisaharydy,
• kolagen,
• elastyna,
• kwas hialuronowy,
• naturalne antybiotyki,
• witaminy A, C i E.

Ponadto zawiera unikalną kompozy-
cję naturalnych protein, które łatwo 
oraz szybko przenikają ludzką skórę  
i przywracają jej prawidłowe funkcjo-
nowanie.

Wykorzystywany w kosmetykach  
HELIXIUM® organiczny śluz jest pozyski-
wany ręcznie w sposób nieinwazyjny, 
bezbolesny i całkowicie bezpieczny 
dla ślimaków.

KOLCZOCH Sechium Edule (Chayote) 
– meksykańska roślina znana ze swych 
niezwykłych właściwości regeneru-
jących i antyoksydacyjnych, bogata  
w witaminy A i C, a także wapń i cukry. 
Cechuje się dużą różnorodnością ami-
nokwasów obecnych w nasionach, 
spośród których warto wymienić: kwas 
asparaginowy, alanine, argininę, cy-
steinę, fenyloalaninę, tyrozynę i inne 
składniki o właściwościach regeneru-
jących.

Pozyskany z kolczocha ekstrakt dzięki 
obecności flawonoidów znany jest ze 
swych łagodzacych i przeciwzapal-
nych właściwości.



Pierwsza linia Premium kosmetyków z certyfikatem Ecocert  
o wyjątkowym połączeniu HELIXIUM Helix Aspersa® i Sechium Edule  

dla głębokiej regeneracji skóry.
Kosmetyki organiczne bez parabenów, PEG, sztucznych dodatków  

zapachowych i składników pochodzących  
z przemysłu petrochemicznego.



INCI:
SAMBUCUS NIGRA FLOWER WATER,AQUA, ALCOHOL DENAT, SNAIL SECRETION FILTRATE,AVENA 
SATIVA(OAT) KERNEL EXTRACT, SECHIUM EDULE EXTRACT, ROYAL JELLY, RHIZOBIAN GUM, GLYCERIN, 
CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, SODIUM LEVULINATE, LEVULINIC ACID, POTASSIUM 
HYDROXIDE, POTASSIUM CITRATE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,DEHYDROACETIC 
ACID, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL.

Helixium® 
Intensywne Serum
Wyjątkowe połączenie składników sprawia, że re-
gularne stosowanie serum opóźnia procesy starze-
nia, regeneruje i ujędrnia delikatną skórę twarzy.
Świeża i lekka formuła sprawia, że skóra staje się 
rozświtlona, doskonale nawilżona oraz perfekcyj-
nie miękka w dotyku.

• Helixia Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 
skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa przeciwzmarszczkowo, roz-
jaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia  
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Kwiat Dzikiego Bzu: działa łagodząco i zmniej-
sza przekrwienia skóry.

• Mleczko Pszczele Bio: intensywnie nawilża, 
działa regenerująco, łagodzi wszelkie podraż-
nienia skóry.

• OSILIFT Bio: pochodzący w 100% z naturalnego 
owsa wzmacnia i ujędrnia skórę (82% efekt liftin-
gu po aplikacji, 7% wzrost elastyczności).

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować na oczyszczoną skórę twarzy, przed zastosowaniem wstrząsnąć.
Kilka kropli serum delikatnie wmasować w twarz, szyję i dekolt omijając okolice oczu. 
Stosować rano i/ lub wieczorem.

Helixium® 
Kontur oka
Skóra w okolicach oczu jest niezwykle delikatna  
i wrażliwa. Przypomina o nieuchronnie przemija-
jącym czasie... Wymaga więc szczególnej pielę-
gnacji.
Świeża, lekka i bezzapachowa formuła zastoso-
wana w Helixium® „Kontur oka” łączy się ze skórą  
w naturalnej harmonii. Szybko się wchłania, pozo-
stawiając skórę nawilżoną i gładką.
 
• Helixium Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 

skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa silnie przeciwzmarszczkowo, 
rozjaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia 
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Woda z Kwiatów Grejpfruta: działa jako antyok-
sydant, chroni komórki przed atakiem wolnych 
rodników.

• Kwiat Dzikiego Bzu: działa łagodząco i zmniej-
sza przekrwienia skóry.

• OSILIFT Bio: pochodzący w 100% z naturalnego 
owsa wzmacnia i ujędrnia skórę (82% efekt liftin-
gu po aplikacji, 7% wzrost elastyczności).

INCI:
AQUA (WATER), CITRUS PARADISI FRUIT WATER*, SNAIL SECRETION FILTRATE*, AVENA SATIVA (OAT) 
KERNEL EXTRACT*, SECHIUM EDULE EXTRACT*, ROYAL JELLY*, RHIZOBIAN GUM, XANTHAN GUM, 
GLYCERIN, CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM 
LEVULINATE, LEVULINIC ACID, POTASSIUM HYDROXIDE, POTASSIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować na oczyszczoną skórę, przed zastosowaniem wstrząsnąć.  
Lekkimi okrężnymi ruchami rozprowadzić produkt i wmasować wokół oczu.
Stosować rano i/ lub wieczorem.



Helixium® 
Komfortowy Krem 
z Mikro Srebrem
Zawiera mikro srebro (dla lepszej ochrony skóry), 
które działa przeciwzaplanie i pełni funkcję natu-
ralnego konserwantu, a zastosowane tu Helixium 
Complex® intensywnie nawilża, regeneruje i po-
prawia stan skóry wrażliwej.

• Srebro Koloidalne: działa przeciwzaplnie, bak-
teriobójczo i regenerująco.

• Helixium Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 
skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa silnie przeciwzmarszczkowo, 
rozjaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia 
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Woda z Kwiatów Grejpfruta: działa jako antyok-
sydant, chroni komórki przed działaniem wol-
nych rodników.

• Aloe Vera: regeneruje i działa jako antyoksydant.
• Masło Shea: nawilża, zmiękcza i odbudowywuje.
• Olej Arganowy: regeneruje.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu.
Delikatnie wklepać opuszkami palców. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść na wacik, następnie delikatnymi ruchami oczyścić oczy i skórę twarzy.
Stosować rano i wieczorem.

INCI:
AQUA (WATER), CITRUS PARADISI FRUIT WATER*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SEZAMUM 
INDICUM SEED OIL*, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT* (ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE), SNAIL SECRETION FILTRATE* ,GLYCERYL STEARATE CITRATE, OCTYLDODECANOL, 
POLYGLYCERYL- 3 STEARATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER*, HYDROGENATED LECITHIN, SILVER, SECHIUM EDULE EXTRACT*,TOCOPHEROL, SOYBEAN 
OIL, XANTHAN GUM, GALACTOARABINAN, CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, POTASSIUM 
HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRAL, 
LIMONENE, CITRONELLOL ,GERANIOL, LINALOOL

INCI:
AQUA(WATER), CITRUS PARADISI FRUIT WATER*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE, SNAIL SECRETION FILTRATE*, LEVULINIC ACID, POTASSIUM SORBATE ,GLYCERIN, SODIUM 
LEVULINATE, POTASSIUM CITRATE, POTASSiUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM 
BENZOATE, CITRIC ACID, SECHIUM EDULE EXTRACT*, LINALOOL, GERANIOL

Helixium® 
Płyn Micelarny
Delikatna i świeża woda, o subtelnym zapachu 
skutecznie oczyszcza skórę twarzy i oczu oraz ła-
godzi wszelkie podrażnienia. W kontakcie ze skórą 
zmienia się w delikatną emulsję, która z łatwością 
usuwa makijaż i nadmiar sebum bez wysuszenia 
skóry. Po zastosowaniu skóra staje się idealnie 
oczyszczona, świeża i przygotowana do dalszych 
zabiegów pielęgnacyjnych.

• Helixium Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 
skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa silnie przeciwzmarszczkowo, 
rozjaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia 
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Woda z Kwiatów Grejpfruta: działa jako antyok-
sydant, chroni komórki przed atakiem wolnych 
rodników.

• Aloe Vera: regeneruje i działa jako antyoksydant.



Helixium® 
Krem Multiefekt
To „eliksir młodości”, wyjątkowa formuła kremu  
z ekstraktem ze śluzu ślimaka.
Naturalnie bogaty w alantoinę, kolagen, elastynę, 
kwas glikowy i witaminy, które odżywiają, nawilża-
ją i dogłębnie regenerują skórę.
Udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe.
Zawarty w kremie SPF 15 przeciwdziała przed-
wczesnemu starzeniu się skóry i chroni ją przed 
szkodliwym dzianiem promieni UV.

SPOSÓB UŻYCIA:
Polecany do wszystkich rodzajów skóry. Stosować na oczyszczoną twarz rano  
i wieczorem. Możliwość punktowej aplikacji na zmiany skórne w celu regeneracji.
Z uwagi na silne działanie przeciwzmarszczkowe polecany dla kobiet po 35 roku 
życia.

INCI:
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERYL STEARATE, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, DECYL 
OLEATE, PROPYLENE GYCOL, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BENZOPHENONE-3, 
GLYCERIN, SNAIL SECRETION FILTRATE, ALOE BARBADENSIS GEL (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER), 
TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE, HYDROLYZED COLLAGEN, ASCORBYL PALMITATE, ALLANTOIN, 
SODIUM CHONDROITIN SULFATE, TARTARIC ACID, MALIC ACID, GLYCOLIC ACID, CARBOMER, CERATONIA 
SILIQUA GUM (CAROB BEAN GUM), TRIETHANOLAMINE, CETYL PHOSPHATE, BHT, LACTIC ACID, DIMETHICONE, 
TROPOLONE, CITRIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2 – HEXANEDIOL, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL SALICYLATE, 
LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść żel na oczyszczoną i zwilżoną skórę twarzy, następnie masować kolistymi 
ruchami i dokładnie spłukać.
Dla optymalnego efektu stosować raz w tygodniu.

INCI:
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT* (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE), GLYCERYL STEARATE CITRATE, 
POLYGLYCERYL- 3 STEARATE, HYDROGENATED LECITHIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, 
SILVER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, SECHIUM EDULE EXTRACT*, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, 
SNAIL SECRETION FILTRATE*, CITRUS PARADISI FRUIT WATER*, TOCOPHEROL, GALACTOARABINAN, 
XANTHAN GUM, CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, COCOS NUCIFERA (COCONUT) 
SHELL POWDER, HYDRATED SILICA, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM 
(FRAGRANCE), CITRAL, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL.

Helixium® 
Krem /żel/ złuszczajacy  
ze srebrem
Helixium® żel złuszczający zawiera wyjątkowe 
połączenie Helixium Aspersa Bio® i Chayota Bio  
z drobinkami kokosowymi i Srebrem Koloidalnym 
dla gładszej i promiennej cery.

• Srebro Koloidalne: działa przeciwzaplnie, bak-
teriobójczo i regenerująco.

• Helixium Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 
skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa silnie przeciwzmarszczkowo, 
rozjaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia 
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Woda z Kwiatów Grejpfruta: działa jako antyok-
sydant, chroni komórki przed atakiem wolnych 
rodników.

• Aloe Vera: regeneruje i działa jako antyoksydant.
• Masło Shea: nawilża, zmiękcza i odbudowywuje.
• Drobinki kokosowe: ziarnisty środek złuszczają-

cy, antyoksydant.



Helixium® 
Krem pod oczy Bio Yeux
Kombinacja trzech składników dla maksimum 
komfortu i wydajności. Krem łączy skuteczność  
organicznego kompleksu: Hel i x ia Aspersa  
i Sechium Edule, ujędrniające (silnie liftingujące) 
właściwości Gatuline Expression oraz ochronne 
działanie Srebra Koloidalnego.
Świeża i lekka formuła szybko się wchłania, pozo-
stawiając skórę odżywioną, wygładzoną i bardziej 
elastyczną.

• Srebro Koloidalne: działa przeciwzaplnie, bak-
teriobójczo i regenerująco.

• Helixium Aspersa Bio Complex®: odbudowuje 
skórę właściwą, wzmacnia komórkowy system 
regeneracji, działa przeciwzmarszczkowo, roz-
jaśnia skórę usuwając drobne przebarwienia  
i zapobiega powstawaniu nowych.

• Woda z Kwiatów Grejpfruta: działa jako antyok-
sydant, chroni komórki przed działaniem wol-
nych rodników.

• Aloe Vera: regeneruje i działa jako antyoksydant.
• Masło Shea: nawilża, zmiękcza i odbudowywuje.
• Gatuline Exppression: efekt liftingu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować na oczyszczoną skórę, delikatnie opuszkami palców wmasować  
w okolice oczu.

INCI:
AQUA (WATER), CITRUS PARADISI FRUIT WATER*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SESAMUM 
INDICUM SEED OIL*, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT* (ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE), GLYCERYL STEARATE CITRATE, OCTYLDODECANOL, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, ARGANIA 
SPINOSA KERNEL OIL*, HYDROGENATED LECITHIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, SILVER, 
SECHIUM EDULE EXTRACT*, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, TOCOPHEROL, SNAIL SECRETION 
FILTRATE*, ACMELLA OLERACEA EXTRACT, GALACTOARABINAN, XANTHAN GUM, CYAMOPSIS 
TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, ALCOHOL, POTASSIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOL




