
A Creme Nutritiva "Hélixcare" é a primeira de uma vasta gama de 

produtos altamente eficazes à base de ingredientes ativos naturais 

em cuidado pessoal. O ingrediente principal é a primeira baba de 

caracol 100 % orgânica.  

A unica no mundo a ter obtenida as certificações Ecocert e Cosmos 

Standard. Ela é tambem eligida as certificações JAS no Japão e 

USDA Organic nos Etados Unidos. 



Creme Nutritiva formulada 

com extrato de baba de 

caracol com certificação 

orgânica, rica em alantoína, 

colágeno, elastina e outros 

micronutrientes que ajudam 

a hidratar e amaciar a pele, 

reduzindo manchas. Formulado sem parabenos, é 

enriquecido com outros agentes biologicamente 

ativos, tais como aloe vera e extrato de calêndula, 

para garantir um cuidado ativo da sua pele. 

Esta creme é o resultado de vários 

anos de pesquisa sobre o 

tratamento e a reparação 

rejuvenescedor do rosto. Ela 

responde principalmente a uma 

demanda crescente da mulhere 

moderna,  confrontadas às 

agressões diárias da pele. Seu uso promove o rejuvenescimento 

facial instantaneamente, preenchendo e disfarçando linhas de 

expressão. protege dos efeitos nocivos do sol, deixando a pele 

firme, lisa e rejuvenescida.  

Esta baba de alta 

qualidade é usada 

p u r a  n a s 

formulações, sem 

a d i t i v o s  o u 

conservantes. É 

purificada sem 

ozono ou raios  

gama e ultravioleta 

(UV). Esta purificação permite obter uma baba de 

uma pureza inigualada sobre o plano Físico-químico 

e microbiológico.  

A baba de caracol escolhida por 

HELIXCARE é colhida sem maltratar o 

animal, respondendo ao Anexe 1 do 

Tratado de Roma. Os caracóis (escargot) 

da raça « Helix aspersa Müller » são 

a l i m e n t a d o s 

exclusivamente com cereais e vegetais 

orgânicos, sem GMO. Eles são criados em 

condições óptimas no meio do  Parque 

National  dos Pirineus Catalão (França). Tudo 

sob o controle de dois certificadores mundialmente reconhecidos 

quem são o Ecocert e o Cosmos Standard. 

Extrato de Calendula: um emoliente rico em vitaminas e sais 

minerais que contribui para amaciar a pele.  

Extrato de Aloe verá: Conhecido para a sua capacidade correctiva, é 

um ingrediente muito útil para calmar, refrescando e melhorando 

claramente a aparência da pele, capaz de reter quantidades 

elevadas de água.  

 

Os resultados das propriedades ativas desta baba são as seguintes:  

 

Quase 55% em proteínas totais: Eles alimentam ativamente a sua pele dando-lhe um cuidado 

quem a repolpa. 

 

Contém mais de 35% em colágeno  e elastina: para agir especificamente sobre a estrutura e 

flexibilidade da sua pele. 

 

Alantoína, ácido glicólico e mucopolissacarídeos: Ingredientes associados a regeneração celular. 

 

Micronutrientes essenciais:  são os nutrientes que o corpo não pode fabricar-se. Em pequenas 

quantidades diárias, eles permitem as nossas células de funcionar melhor. 

 

Vitamina A: ajuda obter um bronzeado dorado favorecendo ao mesmo tempo a hidratação da 

pele. 

 

 Vitamina C - protege das infecções virais ou bacterianas do envelhecimento cutâneo, ajuda a 

cicatrização e permite a pele produzir naturalmente mais colagéno. 

 

Vitamina E - um antioxidante que protege as células vitais, reduz a inflamação e promove a 

hidratação da pele. 

 

Proteínas 

Nutrição 

+ 50% 

+ 10% 

+ 35%
 

Elastina 

Elasticitade 

Colágeno 

Flexibilidade 

Alantoína  

Ácido glicólico  

Sulfato de 

condroitina 
 

 Regenerativo  
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