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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.
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Regeneracyjna siła
składników 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

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.

Prze by wa nie w bu dyn kach i za mknię -
tych prze strze niach biu ro wych nie gwa ran -
tu je peł nej ochro ny przed szko dli wy mi
czyn ni ka mi. Ze wzglę du na wy ko rzy sta nie
pro mie nio wa nia lamp ja rze nio wych mo że
do dat ko wo wpły nąć na skórę ne ga tyw nie.
Co wię cej, kli ma ty za cja ogra ni cza do stęp
świe że go po wie trza, a urzą dze nia biu ro we
wy twa rza ją cie pło, co pro wa dzi do wy su -
sze nia po wie trza. W kon se kwen cji prze su -
sze niu ule ga tak że skóra. Po le elek tro ma -
gne tycz ne, emi to wa ne przez mo ni to ry
kom pu te ro we, za bu rza na to miast pro por cje
mię dzy jo na mi do dat ni mi a ujem ny mi. Z te -
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Ryc. 1. Bielenda Professional Power of Nature.
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go po wo du co raz czę ściej mówi się o zja wi -
sku „ce ry kom pu te ro wej”, czy li skłon nej do
podraż nień i re ak cji aler gicz nych.

Za bieg Po wer of Na tu re oraz pro duk ty
prze zna czo ne do pie lę gna cji do mo wej,
które pod trzy mu ją je go efek ty, wspo ma ga ją
skórę nie tyl ko w obro nie przed szko dli wy mi
czyn ni ka mi miej ski mi. Po pra wia ją rów nież
kon dy cję skóry osób, u których le cze nie far -
ma ko lo gicz ne czy pro ce du ry me dycz ne do -
pro wa dzi ły do ob ni że nia po zio mu li pi dów,
prze su sze nia, za bu rze nia funk cji od por no -
ścio wych czy zwięk sze nia wraż li wo ści skóry.

Za sto so wa ny w za bie gu Ma gni fi que
Com plex wy ko rzy stu je eks trakt ze ślu zu śli -
ma ka, wę giel ak tyw ny i pe e lin gu ją ce dro bin -
ki ma gne ty to we. Eks trakt ze ślu zu śli ma ka
sty mu lu je syn te zę ko la ge nu i ela sty ny, dzia ła
eks fo liu ją co, chro ni przed nie który mi szcze -
pa mi bak te rii, wspo ma ga syn te zę gli ko za mi -
no gli ka nów i po ma ga w przy wróce niu pra -
wi dło wej struk tu ry skóry. Wę giel ak tyw ny,
dzię ki róż ni cy ła dun ków wę gla i za nie czy -
szczeń, dzia ła sil nie oczy szcza ją co i ab sorp -

cyj nie. Ma gne tyt, bę dą cy jed ną z dwóch na -
tu ral nie wy stę pu ją cych sub stan cji ma gne -
tycz nych, jest na to miast mi ne ra łem, który
złu szcza zro go wa cia ły na skórek. Pe e lin gu ją -
ce dro bin ki ma gne ty to we za war te w pe e lin -
gu en zy ma tycz no-ma gne tycz nym usu wa ne
są ze skóry za po mo cą ma gne su.

W li nii za bie go wej Po wer of Na tu re,
oprócz pe e lin gu usu wa ne go ma gne sem, znaj -
du ją się rów nież kre mo wa ma ska re ge ne ru ją -
co-odżyw cza, odbu do wu ją ce se rum na praw -
cze, de to ksy ku ją ca ma ska al go wo-że lo wa, re -
ge ne ru ją cy krem do twa rzy oraz se rum
w per łach prze zna czo ne do pie lę gna cji do -
mo wej. Ten ostat ni pro dukt za wie ra pep ty dy
bio mi me tycz ne i eks trakt ze ślu zu śli ma ka. 

Za bieg Po wer of Na tu re głę bo ko re ge -
ne ru je, uję dr nia i na wil ża skórę, więc mo że
być wy ko rzy sty wa ny w przy wróce niu funk -
cji ba rie ro wych skóry, wy gła dze niu blizn po -
trą dzi ko wych czy zni we lo wa niu podraż nień.
Skła dni ki wy ko rzy sta ne w za bie gu wy ka zu ją
tak że dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne i spo wal nia -
ją ce pro ce sy sta rze nia.
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