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Je sień i zi ma to ta ki okres w sa lo nach ko sme tycz nych, w którym
prym wio dą in ten syw ne pro ce du ry na praw cze, włącz nie z in ge ren cyj -
ny mi za bie ga mi ko sme to lo gii i me dy cy ny este tycz nej. W więk szo ści
przy pad ków są one opar te na me cha ni zmie in duk cji sta nu za pal ne go.
Przy kła dem mo gą być me zo te ra pia mi kro i gło wa, me zo te ra pia igło -
wa, za bie gi z uży ciem oso cza bo ga to płyt ko we go czy za bie gi la se ro -
we. Są to pro ce du ry wy wo łu ją ce w skórze krót ko trwa ły stan za pal ny.
Uru cha mia on se rię pro ce sów au to re ge ne ra cyj nych. Co war te pod -
kre śle nia, klu czem jest tu taj sło wo „krót ko trwa ły”. 
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Stan zapalny 
– sprzymierzeniec czy wróg?

Prze wle kły stan za pal ny jest jed ną
z głów nych przy czyn sta rze nia się skóry i in -
duk cji zmian barw ni ko wych. Sta rze nie się
skóry wy wo ła ne prze wle kłym sta nem za pal -
nym no si an giel sko ję zycz ną na zwę in flam -
ma ging. Wśród je go przy czyn znaj dzie my
nie tyl ko cho ro by, ale tak że nadmier ną eks -
po zy cję na pro mie nio wa nie ultra fio le to we,
stres, używ ki, za nie czy szcze nia śro do wi ska
czy nie od po wie dnią die tę. Prze kła da się to
bez po śre dnio na za bu rze nie ak tyw no ści fi -
bro bla stów, co do ce lo wo pro wa dzi do
spad ku ilo ści ko la ge nu i ela sty ny w skórze.

Spe cja li ści La bo ra to rium Na u ko we go
Bie len da Pro fes sio nal po sta no wi li wes przeć
skórę w wal ce z prze wle kłym sta nem za pal -
nym i stwo rzy li za bieg Es sen ce of Asia. 

Jest to kon cept za bie go wy in spi ro wa ny
pie lę gna cją Da le kie go Wscho du opar ty na
na tu ral nych skła dni kach ak tyw nie wspie ra ją -
cych me cha ni zmy obron ne skóry i bez po -

śre dnio wpły wa ją cy na zwięk sze nie jej moż -
li wo ści wal ki ze sta na mi za pal ny mi.

Fi la rem dzia ła nia są na stę pu ją ce skła dni ki
ak tyw ne:
• olej tsu ba ki – olej izo lo wa ny z na sion ka -

me lii ja poń skiej. Cha rak te ry zu je się wy -
so ką za war to ścią kwa su ole i no we go za -
li cza ne go do ole jów lek kich. Gru pę tę
wy róż nia szyb kie wchła nia nie się, dzię ki
cze mu skóra nie jest tłu sta czy lep ka.
Naj waż niej szy mi wła ści wo ścia mi ole ju
Tsu ba ki są ak tyw ność an ty o ksy da cyj na
(wi ta mi ny: A, B, E, po li fe no le, ka me lio fe -
ry na A), dzia ła nie prze ciw zmar szcz ko we
po przez po bu dza nie pro duk cji pro ko la -
ge nu I oraz dzia ła nie na wil ża ją ce po -
przez ob ni ża nie TEWL, czy li prze zna -
skór ko wej utra ty wo dy. 

• mat cha – to spro szko wa na zie lo na her -
ba ta po cho dzą ca z kra jów azja tyc kich.
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Ryc. 1. Bielenda Professional Essence of Asia.

Oprócz głów ne go za sto so wa nia spo -
żyw cze go mo że być tak że do da wa na do
ko sme ty ków. Cha rak te ry zu je się bar dzo
wy so ką za war to ścią an ty o ksy da cyj nych
po li fe no li z ro dza ju ka te chin, wi ta min (A,
B, C, E, K, PP), skła dni ków mi ne ral nych
(wapń, man gan, po tas, cynk, miedź)
oraz fla wo no i dów, ami no kwa sów, al ka -
lo i dów (te o fi na i te o bro mi na), ku ma ry -
ny, garb ni ków i le cy ty ny. Dzię ki te mu
dzia ła tak że an ty bak te ryj nie i prze ciw za -
pal nie.

• fil trat droż dżo wy – uzy ski wa ny w pro ce -
sie kon tro lo wa nej au to li zy droż dży pi -
wo war skich lub pie kar skich, na stęp nie
ich eks trak cji i za gę szcze nia au to li zo wa -
nych ko mórek. Jest bo ga ty w po li sa cha -
ry dy, fla wo no i dy, ami no kwa sy (głów nie
siar ko we), wi ta mi ny (przede wszy st kim
z gru by B) i prze ciw za pal ny ß-glu kan.
Dzia ła na wil ża ją co, re ge ne ru ją co i odży -
wia ją co. Po bu dza tak że syn te zę ko la ge -
nu i kwa su hia lu ro no we go, dzię ki cze mu
przy spie sza go je nie skóry oraz dzia ła
uję dr nia ją co. Fil trat droż dżo wy wy ka zu -
je tak że wła ści wo ści an ty bak te ryj nie i an -
ty sep tycz nie.

• alo es – za wie ra po nad 200 skła dni ków
ak tyw nych. Naj waż niej sze z nich to po -
li sa cha ry dy (wpły wa ją ce na zwięk sze nie
sta nu na wil że nia skóry) oraz man na ny

i gli ko pro te i ny, które od po wie dzial ne są
za wła ści wo ści re ge ne ra cyj ne alo e su po -
przez wspo ma ga nie sy ste mu od por no -
ścio we go skóry. Pierw sze w hi sto rii
i głów ne za sto so wa nie alo e su to przy -
śpie sza nie pro ce sów go je nia się skóry.
Na to miast dzię ki za war to ści wap nia, że -
la za, le cy ty ny, man ga nu, po ta su, so du,
cyn ku i wie lu wi ta min alo es mi ne ra li zu je
i wy gła dza skórę. Wy ka zu je tak że sil ne
dzia ła nie prze ciw za pal ne i ła go dzą ce
podraż nie nia.

• eks trakt z wą kro ty azja tyc kiej – szcze gól -
ne za sto so wa nie w ko sme ty ce zna la zły
wy i zo lo wa ne z wą kro ty sa po ni ny tri ter -
pe no we ma de ka so zyd i azja ty ko zyd,
które wy ka zu ją wła ści wo ści prze ciw za -
pal ne, prze ciw bak te ryj ne oraz po bu dza -
ją ce syn te zę ko la ge nu po przez sty mu la -
cje fi bro bla stów do pro duk cji ko la ge nu
i ela sty ny. Wy ciąg z wą kro ty azja tyc kiej
przy spie sza tak że go je nie się ran. Mo że
być rów nież sto so wa ny w le cze niu blizn. 
Za bie gi opar te na ko sme ty kach Es sen ce

of Asia nada ją się do każ de go ro dza ju skóry,
w tym skóry wy ma ga ją cej odbu do wy
i odmło dze nia. Wszy st kie pro duk ty uży wa -
ne pod czas za bie gu ma ją za za da nie przy -
wrócić skórze ję dr ność i blask oraz ją zre ge -
ne ro wać.
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