
HELIODERM
 

- آنتی اکسیدان   
- ضد لک

- جلوگیری از پیری زودرس و آبرسانی به پوست
UV محافظت پوست در مقابل اشعه -

Tablets

قرص هلیوِدرم  



a( بتاکاروتن:  پوست را در مقابل 
رادیکال های آزاد محافظت نموده، 
برنزه  به پوست رنگ  بر آن  عالوه 

خوبی می دهد.

ریشه  خشک  )عصاره   carrot  )b
بتاکاروتن(:  دارای 2 درصد  هویچ 
بتاکاروتن در فرمول  منشا طبیعی 
فوق بوده و دارای خواص بتاکاروتن 

که در باال گفته شد می باشد.

شده  تغلیظ  )عصاره  ورا  آلوئه   )c
برگهای Aloe vera 200/1 (: این 
ترکیب دارای خواص ضد التهابی و 

آرام بخش می باشد.

d( کوآنزیم Q10:  این ماده با اثرات 
مضر و زیان آور رادیکال های آزاد، 
با اکسیده نمودن فرایند تولید آنها، 
به شدت مقابله می نماید و بدن ما 

را محافظت می نماید.

اثرات اصلي مواد مؤثر و فعال :

یک مکمل رژیمی و غذایی است که به علت دارا بودن  ترکیبات آنتی اکسیدان، 
بدن را در مقابل رادیکال های آزاد حفاظت می نماید. این فرآورده دارای مواد 
مغذی  متعددی است که موجب می گردد، سنتز و تولید مالنین بیشتر و پایدارتر 
گردیده و برنزه شدن بدن را در مقابل آفتاب سریع و به علت دارا بودن لیکوپن 
بطور طبیعی پوست را از آسیب های ناشی از نور خورشید و اشعه UV محافظت 

می نماید.
برای دستیابی و حصول نتیجه بهتر توصیه شده، 3 تا 4 هفته قبل از قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید یا اشعه های مصنوعی از قرص فوق مصرف نمایند و در 
طول زمان استفاده از نور خورشید نیز مصرف قرص را ادامه دهند تا برنزه 

شدن سریع و بطور یکنواخت انجام گردد.

موارد مصرف:

در  فلز  این   :)Copper( مس   )e
رنگینه   مواد  مالنین،  بیوسنتز 

پوست بسیار مفید و موثر است.

f( لیکوپن )Lycopene(:  رنگ دانه 
رنگ  قرمزی  موجب  که  است  ای 
. این ماده  گوجه فرنگی می گردد 
دارای اثر محافظتی از پوست بوده 
و بطور طبیعی، پوست را از آسیب  
های ناشی از نور خورشید و اشعه 

UV حفاظت می نماید.

دستور مصرف:
آب  با  همراه  قرص  یک  روزانه 

فراوان میل شود.
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