
HEALER CREME 
omlazující a regenerační krém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ano, používám a jsem z jeho účinků nadšená,“ 

říká o krému herečka Bára Kodetová 

 

 

 

Foto: Lenka Hatašová 

 



Báthory se  prý koupala v krvi panen.  

  

Věříte tomu?   

 

Inu, ať již byla historie jakákoliv, jsem si jistá, že 
určitě víte něco o tom, že krev a její složky mají 
obrovský regenerační a omlazující potenciál.  

 

Zajímá Vás téma omlazení pomocí PLAZMATERAPIE?  
 

Hledáte možnosti BEZBOLESTNÉHO OMLAZENÍ pleti, které by bylo 

finančně přijatelné? 
 

Víte o tom, že v Brně se s úspěchem začíná rozvíjet něco, co má do 

budoucna určitě velký potenciál?  
 

 

Zde je příběh jednoho krému … 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Barbara Kubešová působí v 
současné době jako odborný poradce a 
jednatel firmy VA-BIOS, s.r.o. Téměř dvě 
desetiletí pracovala na transfuzním 
oddělení FN Brno a 8 let jako primářka 
Tkáňové banky ve FN Brno. Je zakládajícím 
členem a předsedkyní odborné Společnosti 
pro biomplantologii ČSL JEP.  Organizuje 
mezinárodní konference pro 
biomplantologii, působí jako odborný 
garant několika zdravotnických zařízení, je 
autorkou a spoluautorkou řady publikací v 
oblasti krevních a kmenových buněk. 

Krvelačná pleť 
O krvi už víme skoro všechno. 
Přináší kyslík a živiny, odvádí kysličník 
uhličitý, udržuje správné pH. Zkrátka dostatek kyslíku, tekutin, solí a bílkovin udržuje naše 
buňky a to včetně těch kožních, v dobré kondici. 

Z hlediska kosmetiky je důležité i to, že krev obsahuje látky, které mohutně podporují hojivé, 
regenerační a tím i omlazující procesy. 

Biochemicky se jedná o proteiny a glykoproteiny. Nacházejí se v plazmě, v krevních destičkách 
i v některých buňkách v těle.  

Tyto bílkoviny působí na pojivové buňky a ty pak produkují více kolagenu a fibronektinu. 
Zlepšují prokrvení dané oblasti tím, že působí na cévní buňky a ty pak prorůstají do špatně 
prokrvené tkáně v podobě nových cév. A když se do takové tkáně přivede krev, je to jako živá 
voda. Pro kmenové buňky působí jako signální molekuly. Svým signálem přesvědčí vlastní 
kmenové buňky, aby se vydaly do míst, odkud signál přichází a změnily se na ty buňky, které 



jsou zrovna potřeba. Stejný signál jim také říká, aby obnovily samy sebe, takže o kmenové 
buňky v těchto procesech nepřicházíme. 

Obrovský regenerační a omlazující potenciál krve a jejích složek nemohl uniknout odborníkům 
v oblasti kosmetiky a estetické medicíny.   Omlazujícího účinku lze dosáhnout i umělým a 
cíleným poškozením pokožky. Například  u lékařem dělané mezoterapie nebo pomocí 
dermatologických laserů. Jedním z efektů je právě uvolnění faktorů, které nastimulují 
regenerační proces. 

Použití plazmy bohaté na destičky v procesu plazmaterapie se s úspěchem používá nejen 
v estetické medicíně, ale i v klasických chirurgických oborech. 

Právě využití plazmy bohaté na destičky se rozvíjí tak dynamickým tempem, že odborná 
lékařská Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP uspořádala v roce 2014 a 2015 celostátní 
konference na téma Trombocyty v netransfuzních aplikacích. Konference se setkaly s velkým 
zájmem lékařů a zdravotníků nejrůznějších oborů, ale i se zájmem technických a laboratorních 
pracovníků. 

Příprava klientovy plazmy s obsahem destičkových faktorů (PRP) je hodně náročná, vyžaduje 
nákladné vybavení a ani vlastní odběr krve není zrovna příjemná záležitost.  

 

 

Kosmetika z krve 

Firma VA-BIOS se jako první v České republice rozhodla využít zvířecí plazmu k výrobě 
regenerativní kosmetiky řady HEALER. Účinnou látkou je Calf blood extract, tedy speciální 
metodou získaný výtažek z hovězí krve. 

Kosmetiku HEALER je vhodné aplikovat všude tam, kde je potřeba podpořit regeneraci a 
hojení kůže. Jsou to například stavy po akné, kdy je sice základní problém vyřešený, ale 
pokožka zůstává trudovitá. Jiným příkladem je aktivace novotvorby kolagenu u kůže spálené 
na slunci nebo dlouhodobě opakovaně vystavované slunečním paprskům bez náležité 
ochrany. Healer gel  je vhodný i pro předcházení drobným jizvám nebo pro remodelaci čerstvě 
vzniklé jizvy v normální kůži. Dalším příkladem vhodného využití je podpora hojení kůže po 
některých zákrocích, jako je například dermarollerová mezoterapie, omlazování s pomocí 
excimerového laseru nebo AHA Glyco HYAL peeling ovocnými kyselinami. 

Kosmetická řada HEALER představuje praktické využití úžasných a tajemných vlastností a 
schopností krve pro udržení a obnovení krásy, mládí a zdraví. 

 

 



 

 

 

Healer creme  

je druhým produktem z kosmetiky nové 
generace řady HEALER. Složení krému 
umožňuje průnik účinných látek do 
hlubších struktur pleti a tím komplexnější 
regeneraci pokožky. 

 

Omlazující účinky jsou patrné již po 
pravidelném několikatýdenním používání a 
díky způsobu působení krému jsou 
dlouhodobé. 

 

Healer creme se rychle vstřebává a 
nezanechává na pleti mastný film. 

Účinky: 
Healer creme byl vyvinut pro pozitivní 
stimulaci pokožky cestou buněčných 
interakcí, proto má výrazný omlazující a 
regenerační účinek. Vyšší obsah proteinů 
spolu s unikátní krémovou strukturou 
pomáhá vyživovat a omlazovat pokožku do 
hloubky, omlazení je tak trvalejšího 
charakteru. 

Ingredients INCI: 
Aqua, Glycerin, Hydrogenated coconut oil, 
Prunus amygdalus dulcis oil, 
Butyrospermum parkii butter, 

Caprylic/Capric triglyceride, Cetearyl 
alcohol, Glyceryl stearate, Ceteareth-20, 
Cetearyl glucoside, Sorbitan olivate, 
Cetearyl alcohol, Tocopheryl acetate, 
Panthenol, Sodium 
hydroxymethylglycinate, Calf blood extract, 
Citric acid 

Typ pleti: 
Vhodný pro všechny typy pleti, zejména 
pro pleť vyžadující regeneraci, jakou je 
stárnoucí pleť nebo pleť s akné. 

 

 

Dovolte mu rozvinout svůj potenciál! 



 

MUDr. Barbara Kubešová o novém omlazujícím krému  

(rozhovor pro virtuální kavárnu Café Push-Up)  

 

 
Barbarko, ty jsi dnes přinesla do Café Push-
Up "horkou novinku", krém pro zralou pleť, 
která spatřila světlo světa docela nedávno. 
Myšlenka, že s tím seznámíš nejen mne, ale 
i další ženy, pak vznikla de facto velmi 
spontánně rovnou u kávy. Než se 
dostaneme ke krému, který mou zvědavost 
přitáhl již tím, že obsahuje krev z mladých 
býků, tak se tě musím zeptat na jednu 
důležitou věc. Ty jsi lékařka. Jak se stalo, že 
jsi vstoupila do světa kosmetiky? 

Několikrát v pracovním životě jsem 
s kosmetikou koketovala. Spoustu let jsem 
se díky své profesi zabývala získáváním a 
konzervací krevních buněk, později i 
kmenovými buňkami včetně jejich 

kultivace. Začala jsem si uvědomovat jejich nevyužité regenerativní možnosti. Po nějaké době 
jsem trochu neplánovaně odešla z jednoho zaměstnání do jiného, časově flexibilnějšího a 
najednou jsem měla volný čas. Řekla jsem si, že je to ideální chvíle začít realizovat staré sny.  

V minulosti jsi do našeho magazínu WOMAN TODAY pro ženy 40+ z Brněnska napsala velmi 
úspěšný článek o kosmetice z krve. Co je na krvi tak dramaticky krásného a účinného? 

Tak to byl článek jen o krvi. 
Krev je nenahraditelná. Všechny snahy ji nahradit umělou tekutinou, zatím nikdy nedokázaly 
zvládnout všechny její funkce. Zaměřila jsem se, v souvislosti s kosmetikou, na regenerativní 
vlastnosti krve. Krev a krevní destičky se dostávají  prakticky ke každé buňce a pomáhají 
v regeneračních procesech po celém těle. Hojení - regenerace - omlazení - bez krve prostě 
nejde. Vzpomeň na svou oblíbenou hraběnku Báthory! 

Tušila jsem, že mi ji připomeneš. Tedy, koupel v krvi panen raději nechme stranou, protože ty 
máš krém, který obsahuje krev mladých býků, calf blood extract. A já jsem na to velmi zvědavá. 

Calf blood extract je získáván z krve mladých býků. Legislativa upravuje především bezpečnost 
a maximální povolené množství. Vlastní technologie je ponechána na výrobci. Právě zde jsme 
využili našeho originálního know-how a náš calf blood extract má viditelné regenerační a 



omlazující účinky. Představ si, jakoby v tom krému (Healer creme) byla parta maličkých sexy 
bubeníků, kteří svými paličkami zabubnují na kožní buňky a povzbudí je tím k produkci 
kolagenu, fibronektinu a ke zlepšení prokrvení. Výsledkem je vyrovnání drobných 
prohlubeninek, vymizení malých vrásek a zjemnění těch hlubokých. 

 
  
Když dovolíš, tak já si raději představím ty mladé býčky plné nespoutané síly a energie. Údajně 
krém používá i tvoje maminka. 

Znáš to - doma není nikdo prorokem, tak jsem žádnou pozitivní odezvu ani nečekala. 
Asi za měsíc mi však maminka volala a říkala: "Teda ten krém, co jsi mi dala, je asi fakt dobrý. 
Ženský v krámě říkaly, že vypadám nějak mladě a myslím, že mají pravdu". Od té doby už mám 
stabilní a rozšiřující se klientelu 70+, ženy a dokonce i muže. Z toho mám velkou radost, 
protože v tomto věku již málokterý krém dokáže udělat opravdu viditelné omlazující změny. 
Samozřejmě to není ze dne na den, ale zhruba po měsíci pravidelné aplikace jsou již výsledky 
viditelné a hlavně dlouhodobé. 

Přesvědčuje mně to,  jak sama vypadáš. Neviděly jsme se několik měsíců, ty jsi zatím změnila 
barvu vlasů a na první pohled je vidět, že jsi tak nějak v obličeji "vyžehlená". A co si budeme 
povídat, něco již o sobě víme, jsi také uživatelkou dermarolleru a dokážeš o pleť pořádně 
zapečovat. Mimochodem co poradíš pod dermaroller - gel nebo krém? 

Určitě pro dermarollerovou mesoterapii  používej Healer gel. Dochází k vymizení či redukci 
vrásek, ale také se tímto způsobem dají odstranit prohlubeninky po starém akné. Dokonce 
jsem sama viděla u své kamarádky, jak postupnou mesoterapií s Healer gelem zcela 
minimalizovala nehezké těhotenské strie na bříšku. Vzhledem k tomu, že jí je padesát let, 
žádný zázrak neočekávala. Byla to ale pro ni první skutečně fungující metoda. Pro denní péči je 
určen HEALER CREME. 

Jak se tedy krém správně používá? 

Standardně. Na dobře očištěnou pleť naneseš tenkou vrstvu krému. Stačí jednou denně. 



Healer creme a make - up? Jde to k sobě? 

To samozřejmě jde, naneseš tenkou vrstvu krému a můžeš na ni 
použít make-up. 

Jenže večer si pleť odlíčím.  A protože říkáš, že stačí Healer 
creme jednou denně, tak trošku váhám, jestli znovu aplikovat i 
na večer (na noc) nebo použít jiný krém? 

To je perfektní otázka.  Doporučuji pro druhé ošetření pleti 
použít hodně výživný krém. Ideální je nějaký s kyselinou 
hyaluronovou. To víš, když pleť nastimulujeme, je zapotřebí ji 
taky pořádně "nakrmit". 
Pracujeme už na vývoji vlastního doplňujícího výživného krému, ale to ještě pár měsíců 
zabere. 

Co všechno je třeba udělat k tomu, než krém spatří světlo světa? 

No není to úplně snadná cesta.  Nejdříve musíš mít nápad, čím by právě tvůj krém měl být jiný 
a originální. 
Díky mým předchozím znalostem a zkušenostem s lidskými kmenovými buňkami bylo jasné, 
kam naši snahu zaměříme. Pak přichází část laboratorně-technologická, kdy ten nápad 
materializuješ. Zrovna u HEALER CREME byla tato část hodně dlouhá. Nedařilo se nám ze 
začátku spojit účinnou látku s vhodným krémovým základem. Ve chvíli, kdy už máš krém 
vyrobený, přichází na řadu povinné dermatologické testování. Musíme mít jistotu, že krém 
nebude dráždivý. Rovněž musí být dostatečně odolný při používání. Po všem testování 
přichází na řadu administrativní a legislativní fáze, která je, v úspěšném případě ukončena 
povolením. Toto povolení je platné v celé  EU. 

Já si objednám krém jednoduše u tebe, ale jakou cestou to mohou udělat ostatní?  

Zatím co Healer gel je už k dostání (po objednání) ve většině lékáren, s krémem teprve 
vstupujeme na trh. http://www.vabios.com/ Rovněž je možné objednání Healer creme přes 
internetový obchod http:// www.kosmetikahealer.cz 

 

http://www.woman-today.cz/ 

 

 



 

Herečka Bára Šporclová Kodetová  
péči o pleť nepodceňuje 
 
Jsem velmi ráda, že mé pozvání do Café Push-Up přijala herečka Bára Šporclová Kodetová ze 
slavného hereckého rodu.  

Paní Báro, vy jste skvěle začala hereckou kariéru a po té jste se nám na nějakou dobu tak trošku 
ztratila z očí. Těsně před čtyřicítkou jste se vrátila do divadla k vaší herecké profesi. Záříte 
štěstím, takže první otázka, která se nabízí, čím to je, že vyzařujete takovou spokojenost a 
štěstí? 

Mám veliké štěstí. Tři zdravé, nadané a 
krásné dcery,  skvělého muže, jsem 
spokojená sama se sebou. V posledních 
letech jsem si dokonale srovnala 
hodnoty. Nikam se neženu a už se 
nenechávám unášet emocemi jako 
dříve. Přestala jsem se pokládat za 
herečku, cítím se být především ženou, 
matkou a manželkou. Divadlo jsem, ale 
vlastně nikdy neopustila, jen ho nedělám 
v té intenzitě jako dřív. Ono to ani nejde, 
když chci být se svými dětmi. Vedle 
ambiciózního workoholika nemůže žít 
ambiciózní workoholička. Vše musí být v 
rovnováze. A já teď dělám tu rovnováhu. 
Co bude, až holky dospějí, se uvidí, a 
není to momentálně důležité. Vím, že 
jsem se vždy dokázala zaměstnat a tak 
se nebojím, že bych se ve stáří 
nudila. Minimálně budu skvělá babička. 

 

 

Foto: Lenka Hatašová 



 

  

Foto: Lenka Hatašová 



Tvoříte tedy docela velkou rodinu. Zbývá vám čas i sama na sebe? Prozradíte, prosím, jakým 
způsobem relaxujete a udržujete se fit? 

Nejlépe si odpočinu, když můžu být alespoň pár dní sama. V naší početné a hlučné rodině je 
tolik podnětů, že občas potřebuji vypnout. Mám skvělou kosmetičku A. Šimůnkovou a k té a 
jejímu manželovi do salonu Medela Derma chodím relaxovat a cvičit i na masáže. Také 
nepodceňuji péči o záda a rehabilituji. 
  

Dozvěděla jsem se, že používáte v péči o pleť krém, o kterém jsme si nedávno povídaly v naší 
virtuální kavárně s MUDr. Barbarou Kubešovou. Velmi mne to zaujalo. Podělíte se s námi o vaše 
zkušenosti s touto kosmetikou? Jak jste krém objevila? 

Ano používám a jsem z jeho účinku nadšená. Upozornila mně na něj kamarádka, která ho 
objevila na netu. Na její pleti jsem viděla velkou změnu a tak jsem krém vyzkoušela. Opravdu 
funguje skvěle. Navíc je to český výrobek. Já i můj muž rádi propagujeme české firmy. Velmi si 
vážím našich vědců, kteří v mnohem těžších podmínkách s málo prostředky dokáží vytvářet 
zázraky a výrobky, které nejen obstojí, dokonce překonají výrobky světové. A věřím, že i 
Healer creme bude tím světovým. 

Děkuji paní Báře Šporclové Kodetové za milý a příjemný rozhovor. 

Marika Korcová 

 duben 2016 

http://www.woman-today.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VA-BIOS 

Zabýváme se moderním odvětvím aplikovaných biotechnologií  

Ryze česká společnost 

Za našimi produkty stojí tým českých vědců. Jsme ryze česká společnost založená v roce 2012 
se sídlem v Brně. 

Aplikované biotechnologie 

Využíváme nejmodernějších vědeckých poznatků k výrobě kosmetiky se silnými regeneračními 
účinky.  

Specializace 

Naše produkty jsou vhodné pro profesionály (dermatologická, lázeňská, kosmetická a 
relaxační zařízení) i pro domácí použití.  

info@vabios.com 

+420 774 796 299 

VA-BIOS, s.r.o., Navrátilova 8a, 616 00 Brno, Czech Republic 

 


