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Regeneracyjna siła
składników zaczerpniętych z natury

Bielenda Professional Power of Nature to zabieg, który stworzono
z myślą o ochronie i regeneracji skóry narażonej na szkodliwe
czynniki zewnętrzne oraz tej, która wymaga intensywnej odbudowy
po ingerencyjnych procedurach kosmetologii i medycyny estetycznej.
Jego skuteczność opiera się na wykorzystaniu składników aktywnych
zaczerpniętych z natury.

Odbudowują one skórę narażoną na
działanie wiatru, mrozu czy promieniowania
słonecznego oraz, dzięki wykorzystaniu
funkcji anti-pollution, oczyszczają i działają
antyoksydacyjnie. Skóra podlega również
działaniu agresywnych czynników miejskich,
takich jak spaliny czy smog, które zwiększają

Ryc. 1. Bielenda Professional Power of Nature.

ryzyko uszkodzenia komórek. Zawarte w
spalinach tlenki azotu i węglowodory oraz
ozon (jeden ze składników smogu) biorą
bowiem udział w reakcji chemicznej
prowadzącej do powstania bardzo silnych
utleniaczy.
Przebywanie w budynkach i zamkniętych przestrzeniach biurowych nie gwarantuje pełnej ochrony przed szkodliwymi
czynnikami. Ze względu na wykorzystanie
promieniowania lamp jarzeniowych może
dodatkowo wpłynąć na skórę negatywnie.
Co więcej, klimatyzacja ogranicza dostęp
świeżego powietrza, a urządzenia biurowe
wytwarzają ciepło, co prowadzi do wysuszenia powietrza. W konsekwencji przesuszeniu ulega także skóra. Pole elektromagnetyczne, emitowane przez monitory
komputerowe, zaburza natomiast proporcje
między jonami dodatnimi a ujemnymi. Z te-
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go powodu coraz częściej mówi się o zjawisku „cery komputerowej”, czyli skłonnej do
podrażnień i reakcji alergicznych.
Zabieg Power of Nature oraz produkty
przeznaczone do pielęgnacji domowej,
które podtrzymują jego efekty, wspomagają
skórę nie tylko w obronie przed szkodliwymi
czynnikami miejskimi. Poprawiają również
kondycję skóry osób, u których leczenie farmakologiczne czy procedury medyczne doprowadziły do obniżenia poziomu lipidów,
przesuszenia, zaburzenia funkcji odpornościowych czy zwiększenia wrażliwości skóry.
Zastosowany w zabiegu Magnifique
Complex wykorzystuje ekstrakt ze śluzu ślimaka, węgiel aktywny i peelingujące drobinki magnetytowe. Ekstrakt ze śluzu ślimaka
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, działa
eksfoliująco, chroni przed niektórymi szczepami bakterii, wspomaga syntezę glikozaminoglikanów i pomaga w przywróceniu prawidłowej struktury skóry. Węgiel aktywny,
dzięki różnicy ładunków węgla i zanieczyszczeń, działa silnie oczyszczająco i absorp-

cyjnie. Magnetyt, będący jedną z dwóch naturalnie występujących substancji magnetycznych, jest natomiast minerałem, który
złuszcza zrogowaciały naskórek. Peelingujące drobinki magnetytowe zawarte w peelingu enzymatyczno-magnetycznym usuwane
są ze skóry za pomocą magnesu.
W linii zabiegowej Power of Nature,
oprócz peelingu usuwanego magnesem, znajdują się również kremowa maska regenerująco-odżywcza, odbudowujące serum naprawcze, detoksykująca maska algowo-żelowa, regenerujący krem do twarzy oraz serum
w perłach przeznaczone do pielęgnacji domowej. Ten ostatni produkt zawiera peptydy
biomimetyczne i ekstrakt ze śluzu ślimaka.
Zabieg Power of Nature głęboko regeneruje, ujędrnia i nawilża skórę, więc może
być wykorzystywany w przywróceniu funkcji barierowych skóry, wygładzeniu blizn potrądzikowych czy zniwelowaniu podrażnień.
Składniki wykorzystane w zabiegu wykazują
także działanie antyoksydacyjne i spowalniające procesy starzenia.
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