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Powakacyjny 
resurfacing skóry

Doskonałym rozwiązaniem na 
tego typu problemy są za-
awansowane zabiegi kosme-
tyczne z wykorzystaniem 

niezastąpionego i sprawdzonego du-
etu – retinolu i witaminy C. Retinol 
jest jednym z najlepiej poznanych 
i najskuteczniejszych składników 
kosmetycznych. Zyskał uznanie 
dzięki swej efektywności i wielokie-
runkowości działania. Możemy li-
czyć na jego pomoc w przypadku 
skóry dojrzałej i zmarszczek, świet-
nie poradzi sobie także z przebar-
wieniami, cerą tłustą i trądziko-
wą. Na czym polega jego działanie? 
Retinol jest czystą formą witaminy A. 
W komórkach ulega przekształce-
niu do kwasu retinowego. Zapobiega 
rozkładowi i sprzyja odbudowie bia-
łek podporowych w skórze właści-
wej poprzez blokowanie metalo-
proteinaz. Stymuluje fibroblasty do 
produkcji kolagenu i elastyny, po-
budza produkcję kwasu hialuro-
nowego. Reguluje procesy złusz-
czania i odnowy naskórka, wpływa 
na zmniejszenie rozmiaru mela-
nocytów i redukuje ilość melaniny. 
Działa przeciwzapalnie, przyspie-
sza gojenie i normalizuje wydziela-
nie łoju. Poprawia ukrwienie, co ma 
bezpośredni wpływ na odżywienie 
skóry. Zapewnia efekt gładkiej, na-
piętej skóry o równomiernej struktu-
rze i kolorycie.

Z uwagi na jego budowę chemiczną 
jest bardzo podatny na zniszczenie 
i powinien być stosowany w obec-
ności antyoksydantów. Doskonałym 
działaniem antyoksydacyjnym 
charakteryzuje się witamina C. 
Stymuluje syntezę kolagenu w skó-
rze, działa przeciwzapalnie, przy-
spiesza gojenie, stymuluje produkcję 
ceramidów w skórze. Blokuje wy-
dzielanie metaloproteinaz oraz dzia-
ła rozjaśniająco poprzez hamowa-
nie produkcji melaniny i delikatne 
złuszczanie. Witamina C w formie 
kwasu askorbinowego działa naj-
skuteczniej. Jest stabilna w formie 
proszku, a w postaci rozpuszczonej 
staje się wrażliwa na działanie czyn-
ników zewnętrznych.
Wykorzystując siłę tych dwóch 
składników aktywnych, a jedno-
cześnie ich delikatność oraz spraw-
dzoną skuteczność, marka Bielenda 
Professional stworzyła program re-
surfacingu skóry Reti-Power2 VC. 
Powstał on przy współpracy eksper-
tów Laboratorium Badawczego firmy 
z lekarzami i kosmetologami. Jest to 
ekspresowy, zaawansowany zabieg 
złuszczający, łączący działanie wi-
taminy C zawartej w ampułce i ma-
ski retinolowej. Istotnym elementem 
nowej formuły preparatów jest rów-
nież sposób ich konfekcjonowania, 
który zapewnia maksymalną efek-
tywność procedury. Maska retino-

lowa dozowana jest w pojedyncze 
saszetki przygotowane do jednora-
zowej aplikacji. Ampułki zawierają 
natomiast czystą, proszkową formę 
kwasu askorbinowego, który przygo-
towuje się bezpośrednio przed apli-
kacją. Zabieg można rozszerzyć o za-
stosowanie kwasu migdałowego. 
Dopełnienie kompleksowej terapii 
i efektów zabiegu stanowią trzy kre-
my do pielęgnacji domowej. Są one 
dobierane w zależności od rodzaju 
i problemów skóry: przeciwzmarszcz-
kowy Reti-Power Anti-Wrinkle Face 
Cream, przeciwtrądzikowy Reti-Power 
Anti-Acne Face Cream i działający 
silnie na przebarwienia Reti-Power 
Whitening Face Cream.
Idealna skóra jest na wyciągnięcie 
ręki. n

Coraz krótsze dni, chłodniejsze poranki i wieczory przypominają, że czas wakacyjnej 
beztroski i dalekich wojaży dobiegł końca. Wspomnienia kąpieli w słonej morskiej 
wodzie, odpoczywania na słońcu, spacerów po wietrznych górskich szlakach czy nowych 
doświadczeń kulinarnych znajdujemy jednak nie tylko na wakacyjnych fotografiach, 
ale także na naszej skórze. W lustrzanym odbiciu widnieją przebarwienia, grudki, krostki, 
nierówna struktura skóry, zmarszczki i przesuszony naskórek.
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Zabieg Reti-Power2 VC to eks-
presowy program resurfacin-
gu skóry, który wykorzystuje 
siłę i skuteczność niezastąpio-

nego duetu – retinolu i witaminy C. 
Jest kompleksowym zabiegiem ni-
welującym zmarszczki, przebarwie-
nia, zmiany trądzikowe oraz zapew-
niającym równomierne złuszczenie 
i pełną przebudowę skóry. Jego spek-
takularne efekty można zobaczyć 
już po pierwszym zabiegu. Dzięki 
Reti-Power2 VC skóra staje się roz-
jaśniona, a jej koloryt idealnie wy-
równany.

Zaletą Reti-Power2 VC jest aplikowa-
nie na okolice objętą zabiegiem ampułki 
z czystą witaminą C w postaci rozro-
bionego bezpośrednio przed zabiegiem 
kwasu askorbinowego, co maksymal-
nie zwiększa efektywność działania. 
Następnie na skórę nakładana jest ma-
ska retinolowa, którą po zabiegu klient 
samodzielnie zmywa w domu – pod-
powiada Sylwia Wójcik, kosmetolog. 
Po pełnym złuszczeniu i regeneracji na-
skórka, do pielęgnacji domowej zostaje 
włączony jeden z trzech kremów z serii 
Reti-Power dobrany w zależności od po-
trzeb skóry: przeciwzmarszczkowy Reti-
Power Anti-Wrinkle Face Cream, prze-
ciwtrądzikowy Reti-Power Anti-Acne Face 
Cream lub działający silnie na przebar-
wienia Reti-Power Whitening Face Cream.

MOC SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH
W zabiegu Reti-Power2 VC zostało 
wykorzystane unikalne połączenie 
trans-retinolu wzmocnionego dzia-
łaniem witaminy B3 oraz witaminy C, 
która w formie proszku jest stabil-
na, a w postaci rozpuszczonej staje 
się wrażliwa na działanie czynników 
zewnętrznych i z czasem traci swoje 
właściwości.
Retinol jest czystą formą witami-
ny A. Stymuluje fibroblasty do pro-
dukcji kolagenu i elastyny, pobudza 
produkcję kwasu hialuronowego. 
Reguluje procesy złuszczania i odno-
wy naskórka.  Zapewnia efekt gład-
kiej, napiętej skóry o równomiernej 
strukturze i kolorycie.
Witamina C w formie kwasu askor-
binowego działa najskuteczniej. 
Stymuluje syntezę kolagenu w skó-
rze, działa przeciwzapalnie i przy-
spiesza gojenie. Rozjaśnia skórę 
poprzez hamowanie produkcji mela-
niny i delikatne złuszczanie. 

Efekty zabiegu:
n rozjaśnienie przebarwień,
n blask i rozświetlenie skóry,
n wygładzenie zmarszczek,
n synteza kolagenu w skórze,
n działanie antyoksydacyjne.
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Bielenda Professional Reti-Power2 VC 
– Zaawansowany zabieg złuszczający 
z retinolem i witaminą C
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