
Zabieg Power of Nature popra-
wia kondycję i wygląd sza-
rej, zanieczyszczonej skóry, 
wymagającej głębokiej rege-

neracji. Przeznaczony jest szczegól-
nie dla starzejącej się, podrażnio-
nej skóry oraz cery z trądzikiem lub 
bliznami. Przywraca równowagę po 
intensywnych zabiegach złuszcza-
jących, procedurach medycyny es-
tetycznej oraz zabiegach aparaturo-
wych wymagających uzupełnienia 
pielęgnacyjnego. Doskonale chroni 
skórę osób narażonych na szkodliwe 
działanie czynników zewnętrznych, 
takich jak wiatr, mróz czy słońce. 
Charakteryzuje się funkcją anti-pol-
lution, która zapewnia oczyszczenie 
i działanie antyoksydacyjne, szcze-
gólnie ważne w przypadku skór 
niedotlenionych i mających częsty 
kontakt z agresywnymi czynnika-
mi miejskimi. Stanowi także ratu-
nek dla skóry zmęczonej sztucznym 
światłem, przywracając jej równo-
wagę i wzmacniając funkcje barie-
rowe.
Siła programu Power of Nature 
opiera się na dwóch cennych skład-
nikach:
• Śluzie ślimaka, który działa jak re-
generacyjny eliksir. Zawiera: kolagen, 
elastynę, kwas glikolowy, alantoinę, 
substancje działające antybakteryjnie 
oraz witaminy A, C i E. Odbudowuje 
włókna kolagenowe, działa bakterio-
bójczo, rozjaśnia i delikatnie złuszcza;
• Aktywnym węglu, który charaktery-
zuje się działaniem głęboko oczyszcza-
jącym, detoksykującym, bakteriobój-
czym oraz absorbującym nadmiar łoju.

Etapy zabiegu
1. Procedurę zabiegową rozpoczy-
na wykonanie dokładnego dema-
kijażu preparatami z linii Bielenda 
Professional dobranymi do rodzaju 
skóry.

2. Po oczyszczeniu skóry następu-
je złuszczenie warstwy rogowej na-
skórka przy użyciu rewolucyjnego 
Peelingu magnetyczno-enzymatycz-
nego. Zapewnia on dwustopniowy 
poziom złuszczania poprzez wyko-
rzystanie enzymu keratoliny i cząst-
ki trącej, którą są opiłki magnety-
towe. Magnetyt jest minerałem, 
którego właściwości sprawiają, że 
piling może być usunięty ze skóry za 
pomocą magnesu.

3. Kolejnym krokiem jest aplika-
cja Kremowej maski regenerująco-
-odżywczej z ekstraktem z zielonej 
herbaty. Po zmyciu maski następu-
je nałożenie Odbudowującego serum 
naprawczego ze śluzem ślimaka 

i kwasem hialuronowym. Może ono 
być aplikowane manualnie, jak rów-
nież wprowadzone za pomocą ul-
tradźwięków czy mezoterapii bez-
igłowej. Bezpośrednio na serum 
nakładana jest Algowo-żelowa maska 
detoksykująca z aktywnym węglem. 

4. Zakończeniem procedury jest apli-
kacja Regenerującego kremu do twa-
rzy ze śluzem ślimaka. Efekty za-
biegu przedłuża innowacyjne Serum 
w perłach do pielęgnacji domowej, 
zawierające śluz ze ślimaka, pepty-
dy biomimetyczne i nawilżającą tre-
halozę.

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

Power of Nature to zaawansowany program detoksykująco-regenerujący stworzony przez 
ekspertów laboratorium Bielenda Professional, który wykorzystuje moc aktywnego węgla 
i silnie regenerujące właściwości śluzu ślimaka. Produktem wyróżniającym nową linię 
zabiegową jest rewolucyjny Peeling enzymatyczno-magnetyczny.
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