
Etapy zabiegu:
Procedurę zabiegową rozpoczyna wykonanie dokładne-
go demakijażu preparatami z linii Bielenda Professional 
dobranymi do rodzaju skóry.

Po oczyszczeniu skóry następuje złuszcze-

nie warstwy rogowej naskórka przy użyciu 

rewolucyjnego Peelingu magnetyczno-en-

zymatycznego. Zapewnia on dwustopniowy 

poziom złuszczania poprzez wykorzystanie 

enzymu keratoliny i cząstki trącej, którą są 

opiłki magnetytowe. Magnetyt jest mine-

rałem, którego właściwości sprawiają, że 

peeling może być usunięty ze skóry za po-

mocą magnesu.

Kolejnym krokiem jest aplikacja Kremowej maski rege-
nerująco-odżywczej z ekstraktem z zielonej herbaty. Po 
zmyciu maski nakłada się Odbudowujące serum napraw-
cze ze śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym. Może 
ono być nałożone manualnie, jak również wprowadzone 
za pomocą ultradźwięków czy mezoterapii bezigłowej. 
Bezpośrednio na serum nakładana jest Algowo-żelowa 
maska detoksykująca z aktywnym węglem. 

Zakończeniem procedury jest aplikacja Regenerujące-
go kremu do twarzy ze śluzem ślimaka. Efekty zabiegu 
przedłuża innowacyjne Serum w perłach do pielęgnacji 
domowej, zawierające śluz ze ślimaka, peptydy biomi-
metyczne i nawilżającą trehalozę.

Efekty zabiegu:
 odbudowa i regeneracja skóry,
 głębokie nawilżenie i ujędrnienie,
 spowolnienie procesu starzenia,
 redukcja zmian trądzikowych,
 wygładzenie blizn potrądzikowych,
 zniwelowanie podrażnień,
 detoksykacja i rozjaśnienie skóry,
 przywrócenie funkcji barierowych skóry,
 silne działanie antyoksydacyjne,
 oczyszczenie skóry.

Więcej informacji: 

www.bielendaprofessional.pl

Zabieg Power of Nature jest przeznaczony szczególnie dla 
starzejącej się, podrażnionej skóry oraz cery z trądzikiem lub 
bliznami. Przywraca równowagę po intensywnych zabiegach 
złuszczających, procedurach medycyny estetycznej oraz zabie-
gach aparaturowych wymagających uzupełnienia pielęgnacyj-
nego. Doskonale chroni skórę osób narażonych na szkodliwe 
działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz czy 
słońce. Charakteryzuje się funkcją „anti-pollution”, która za-
pewnia oczyszczenie i działanie antyoksydacyjne, szczególnie 
ważne w przypadku skóry niedotlenionej i mającej częsty kon-
takt z agresywnymi czynnikami miejskimi. Stanowi także ratu-
nek dla skóry zmęczonej sztucznym światłem, przywracając jej 
równowagę i wzmacniając funkcje barierowe.

Siła programu Power of Nature opiera się na dwóch cennych 
składnikach:
 › Śluz ślimaka – działa jak regeneracyjny eliksir. Zawiera kola-

gen, elastynę, kwas glikolowy, alantoinę, substancje działają-
ce antybakteryjnie oraz witaminy A, C i E. Odbudowuje włók-
na kolagenowe, działa bakteriobójczo, rozjaśnia i delikatnie 
złuszcza
 › Aktywny węgiel – charakteryzuje się działaniem głęboko 

oczyszczającym, detoksykującym, bakteriobójczym oraz ab-
sorbującym nadmiar łoju

Bielenda Professional Power of Nature

Power of Nature to zaawansowany program detoksykująco-regenerujący stworzony przez eks-
pertów laboratorium Bielenda Professional, który wykorzystuje moc aktywnego węgla i silnie 
regenerujące właściwości śluzu ślimaka.
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