KATALOG
zabiegi
preparaty
wiedza ekspercka

W profesjonalnej pielęgnacji rok to długi okres. Może
się wtedy wiele zmienić i wiele wydarzyć. Będąc na
rynku kilkanaście lat, obserwowaliśmy i tworzyliśmy
trendy, wprowadzaliśmy innowacyjne rozwiązania i korzystaliśmy z postępu wiedzy w branży kosmetyki profesjonalnej.
Marka Bielenda Professional obecna jest na rynku już od ponad piętnastu lat. Pomimo, że minęło już tyle czasu, doskonale pamiętam pierwsze kosmetyki, od których wszystko się zaczęło. Pierwsze formuły, pierwsze testy i projektowanie opakowań. Pierwsze niepowodzenia i pierwsze sukcesy.
Oczywiście nietrudno dostrzec różnicę między kosmetykami z początku naszej działalności, a tymi,
które są dziś obecne w Państwa gabinetach. Rozwój kosmetologii, wspierany odkryciami w dziedzinie biologii czy medycyny, postępuje niezwykle szybko. Dla każdej marki jest to ogromna szansa,
ale też wyzwanie.
Praca nad nowymi seriami wygląda dziś zupełnie inaczej i angażuje znacznie większy zespół ludzi i większe zasoby, także wiedzy. To wymagania związane z dostarczeniem produktów najwyższej
jakości. A właśnie takie założenie jest wpisane w DNA naszej marki. Idea tworzenia najlepszych kosmetyków profesjonalnych - innowacyjnych, skutecznych, zawsze w oparciu o połączenie natury z
najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Towarzyszy nam ona już od 15. lat.
Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Dziękujemy za zaufanie i za to, że możemy wspierać
Wasze sukcesy i zawodowe aspiracje. Dziękujemy, że jesteście dla nas źródłem inspiracji, która mobilizuje nas do ciągłego doskonalenia.
Jacek Bielenda
Wiceprezes firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne
Dyrektor Zarządzający Bielenda Professional

SUPREMELAB to od teraz marka wszystkich profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji domowej, które znajdują się w portfolio Bielenda Professional. Celem ujednolicenia jest podkreślenie
profesjonalnego, kosmetologicznego charakteru każdego preparatu home care tworzonego przez
firmę. Jest to również odpowiedź na obecne wyzwania rynkowe oraz zmiany związane z dynamicznym rozwojem nowych kanałów dystrybucji profesjonalnych kosmetyków domowych. Produkty te
cieszą się stale rosnącą popularnością i są doceniane za efektywność – zarówno w przedłużaniu
i wzmacnianiu efektów procedur gabinetowych, jak również w indywidualnej, specjalistycznej pielęgnacji skóry wymagającej. Szeroka i różnorodna oferta w tym zakresie będzie teraz całościowo
tworzona w ramach marki Bielenda Professional SUPREMELAB.
Bielenda Professional SUPREMELAB proponuje w ten sposób jedną z najszerszych i najbardziej
zróżnicowanych ofert profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji domowej dostępnych na polskim
rynku. Dzięki wprowadzonym zmianom, znacząco poszerzy się wachlarz możliwości, jakie otrzymają eksperci do pracy ze swoimi klientami. Firma będzie mogła również prowadzić bardziej spójną,
a przy tym elastyczniejszą politykę w zakresie zasad współpracy z gabinetami oraz ustalania atrakcyjnych warunków handlowych.
Każda z serii SUPREMELAB jest precyzyjnie opracowywana zarówno pod względem formuł, jak
i właściwości aplikacyjnych. Wykorzystywane są w nich składniki w efektywnych stężeniach, o udowodnionym naukowo działaniu. Ich bazy tworzone są w zgodzie z zasadą biozgodności ze skórą
i wzbogacone o optymalne promotory przenikania.
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY

SETY ZABIEGOWE
FERUL-X

Zabieg depigmentacyjny
o działaniu rozjaśniającym i anti-aging

WSKAZANIA

• przebarwienia
• nierówny koloryt i struktura skóry
• skóra szara, zmęczona, ziemista

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x Pre Acid Gel Face Mask Step 1
• 5 x Ferulic Acid Face Mask Step 2
• 5 x TXA Cream Face Mask Step 3
Indeks: 137621

RETI-POWER2 VC

Zaawansowany zabieg złuszczający
z Retinolem i Witaminą C

WSKAZANIA

• k
 ażdy rodzaj skóry, szczególnie dojrzała, dotknięta
przebarwieniami i/lub trądzikiem
• nierówna struktura skóry
• drobne zmarszczki

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x 5 ml Reti-Power2 VC Mask
• 5 x 1 g Reti-Power2 Vitamin C
• 5 x Karta Klienta
• 1 x Strzykawka
Indeks: 137476

ACID FUSION 3.0

Zabieg nowej generacji restrukturyzujący skórę
•
•
•
•
•
•

WSKAZANIA

przebarwienia różnego pochodzenia
nierówny koloryt skóry
drobne zmarszczki
nierówna struktura skóry
nadmierne wydzielanie sebum
trądzik

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x 3 g Delikatny puder do mycia twarzy
• 5 x 2 ml Acid Fusion Hyal-Gel Face Mask Step 1
• 5 x 4 g Acid Fusion Cream Face Mask Step 2
• 5 x Karta Klienta
Indeks: 137620
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w ys e l e kc j o n owa n e k wa sy
o p t y m a l n e p a ra m e t r y
skuteczne działanie

Seria X-Foliate została nagrodzona w kategoriach:
Kosmetyki Profesjonalne
oraz Profesjonalna pielegnacja domowa
www.bielendaprofessional.pl

MED TECHNOLOGY

SPECJALISTYCZNE PEELINGI
CHEMICZNE

X-FOLIATE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• skóra mieszana i tłusta ze skłonnością do zmian trądzikowych, nadmierne wydzielanie sebum, zmiany
skórne na podłożu łojotokowym • przebarwienia skórne różnego pochodzenia (przebarwienia posłoneczne, pozapalne, melasma, plamy starcze) • zmarszczki,
przebarwienia, nierówny koloryt skóry • skóra wrażliwa, naczynkowa, nadreaktywna.

KWAS KOJOWY

jest związkiem chemicznym naturalnego pochodzenia, to
jedna z najskuteczniejszych substancji przeciwdziałających problemowi nadmiernej pigmentacji, jej działanie polega na ograniczeniu produkcji melaniny poprzez inhibicję
działania tyrozynazy. Kwas kojowy stosowany w towarzystwie kwasu mlekowego daje lepsze rezultaty – ze względu
na zdolność kwasu mlekowego do głębszej penetracji skóry, kwas kojowy może działać w tych warstwach, do których samodzielnie nie miałby dostępu.

DZIAŁANIE

KWAS GLIKOLOWY

• odmłodzenie, uelastycznienie i ujędrnienie skóry
• wygładzenie, redukcja niedoskonałości • rewitalizacja
• wyrównanie kolorytu skóry • rozjaśnienie przebarwień
skórnych różnego pochodzenia • hamowanie procesów
starzenia • normalizacja wydzielania sebum • ukojenie
• wzmocnienie zmniejsza widoczność naczynek

alfa-hydroksykwas, ze względu na niewielki rozmiar cząsteczki z łatwością przenika naskórek do warstwy podstawnej. Działanie tego kwasu zależy w dużej mierze od pH
roztworu. Przy niskich wartościach pH, kwas glikolowy reguluje procesy keratynizacji naskórka, pobudza jego złuszczanie i stymuluje wytwarzanie keratynocytów. Przy wyższych wartościach pH działa nawilżająco.

PRZECIWWSKAZANIA

KWAS PIROGRONOWY

• ciąża, karmienie piersią • alergie na składniki preparatów • opryszczka • skłonność do bliznowców • ciężkie
postacie trądziku• stan w trakcie lub do 6 miesięcy od
terapii retinoidami • stan do 6 miesięcy od zabiegu chirurgicznego lub krioterapii na okolicy zabiegowej • liczne znamiona melanocytowe lub rozszerzone naczynia
krwionośne • choroby ogólnoustrojowe• świeżo opalona skóra • uszkodzenia i podrażnienia skóry• ścieńczenie naskórka• świeżo ogolona/wydepilowana skóra

jest to alfa-ketokwas, dobrze rozpuszczalny w wodzie,
Dzięki swoim właściwościom kwas pirogronowy jest promotorem przenikania substancji aktywnych w głąb skóry.
Wywołuje w skórze efekt metaboliczny, działając keratolitycznie oraz komedolitycznie, działa antybakteryjnie i sebostatycznie.

TABELA CZASU APLIKACJI

PROCEDURA ZABIEGU

1

2

Wykonujemy dokładny demakijaż Okolicę zabiegową przygotowujemy do zaokolicy zabiegowej. Polecane są pre- biegu kwasami właściwymi poprzez przetarparaty nietłuste. Skórę tonizujemy.
cie jej wacikiem nasączonym preparatem Pre
Exfoliate Spray. Nie zmywamy.

3
Skrzydełka nosa, czerwień wargową,
ewentualne uszkodzenia naskórka,
tatuaże zabezpieczamy tłustym kremem lub wazeliną kosmetyczną

6

4

Odpowiednią ilość preparatu aplikujemy pędzelkiem. Pozostawiamy na skórze przez
czas podany w tabeli, poniżej (jeżeli aplikujemy kwas na okolicę inną niż twarz, szyja
czy dekolt, np. na plecy, możemy wydłużyć
czas maksymalnie dwukrotnie). Czas aplikacji dostosowujemy do rodzaju skóry klienta,
jej wrażliwości oraz liczby zabiegów w serii. Uwaga! Preparaty kwasowe aplikujemy
w rękawiczkach jednorazowych. W przypadku pojawienia się silnego pieczenia, mocnego zaczerwienienia lub zbielenia skóry, tzw.
FROST, należy natychmiast przerwać działanie kwasów poprzez nałożenie kryjącej warstwy neutralizatora. Neutralizator stosujemy zawsze, niezależnie od rodzaju użytego
kwasu.

1. zabieg

2. zabieg

3. zabieg

zabiegi
kolejne

X-Folite Clear Skin
– Formuła do skóry
trądzikowej

do 4min

do 5min

do 6min

do 8min

X-Foliate Dark Spot
Remover – Formuła do
skóry z przebarwieniami

do 5 min

do 6min

do 7min

do 9min

X -Foliate Anti
Couperose – Formuła dla do 6min
skóry naczynkowej

do 8min

do 10min

do 14min

X-Foliate Anti Wrinke
– Formuła do skóry
dojrzałej

do 6min

do 8min

do 10min

do 4min

WAŻNE INFORMACJE

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

45
minut

Rodzaj preparatu

• P
 odane czasy są maksymalne. W trakcie zabiegu należy stale obserwować skórę.
• Neutralizator nakładamy grubym pędzlem do masek.
• Niezbędne jest wykluczenie przeciwwskazań, wypełnienie oraz
podpisanie Karty Klienta przed KAŻDYM zabiegiem
• W trakcie kuracji nie wykonujemy innych peelingów.

5
Po upływie określonego czasu zabiegu
neutralizujemy okolicę zabiegową poprzez nałożenie bezpośrednio na skórę
kryjącej warstwy Neutralizatora w żelu.
Preparat nakładamy w takiej kolejności,
w jakiej wcześniej aplikowany był kwas,
chyba że jakieś partie potrzebują szybszej interwencji.

6
Na zakończenie zabiegu na okolicę zabiegową aplikujemy cienką warstwę Regenerującego kremu do twarzy z CICA
z serii X-Foliate oraz jeśli klient narażony jest na działanie promieniowania UV
aplikujemy krem z filtrem SPF 50. Całość
okolicy zabiegowej zmywamy letnią wodą i osuszamy jednorazową chustą zabiegową. Skórę zmywamy, aż do uczucia
całkowitej ulgi

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

ANTI-COUPEROSE FORMUŁA
DLA CERY NACZYNKOWEJ

ANTI – WRINKLE FORMUŁA
DLA CERY DOJRZAŁEJ

CLEAR SKIN FORMUŁA DLA
CERY TRĄDZIKOWEJ

Przeznaczenie: skóra wrażliwa,
naczynkowa, nadreaktywna.

Przeznaczenie: zmarszczki,
przebarwienia, nierówny koloryt
skóry.

Przeznaczenie: skóra mieszana
i tłusta ze skłonnością
do zmian trądzikowych,
nadmierne wydzielanie sebum,
zmiany skórne na podłożu
łojotokowym.

Składniki aktywne:
45% pH 2,5, Kwas
Laktobionowy, Arginina,
Mocznik, Glukonolakton.
Działanie:
• zmniejsza zaczerwienienia
skóry różnego pochodzenia
• koi, zmniejsza i łagodzi
podrażnienia
• rozjaśnia i poprawia koloryt
skóry.
• wygładza skórę
• zmniejsza widoczność
rumienia.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks 137646

Składniki aktywne:
30% pH 1,4, Kwas Glikolowy.
Działanie:
• stymuluje fibroblasty do
produkcji kolagenu i elastyny
• poprawia nawilżenie,
wygładza
• hamuje powstawanie
przebarwień
• spłyca zmarszczki i płytkie
zmiany potrądzikowe
• ujednolica koloryt skóry,
rozjaśnia przebarwienia.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks 137647

DARK SPOT REMOVER
FORMUŁA DLA CERY
Z PRZEBARWIENIAMI

GEL NEUTRALIZER
NEUTRALIZATOR W ŻELU
Przeznaczenie: Każdy rodzaj
skóry

Przeznaczenie: przebarwienia
skórne różnego pochodzenia.

Składniki aktywne:
Soothing Complex.
Działanie:
• Zatrzymuje (neutralizuje)
działanie kwasów, zapobiega
podrażnieniom, wykazuje
działanie kojące, likwidując
pieczenie oraz świąd skóry.
Umożliwia bezpieczne
wykonanie zabiegu eksfoliacji
kwasami.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks 137648

Składniki aktywne:
40% pH 1,6, Kwas Mlekowy,
Kwas Kojowy, Arbutyna.
Działanie:
• poprawia nawilżenie
i wygładzenie skóry
• niweluje przebarwienia
różnego pochodzenia
(hormonalne, pozapalne,
posłoneczne)
• redukuje i usuwa
przebarwienia powierzchowne
i głębokie
• rozświetla skórę/nadaje
promiennego blask
• wyrównuje koloryt skóry.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks 137645

Składniki aktywne:
22%, Kwas Pirogronowy, Kwas
Azelainowy, Kwas Salicylowy.
Działanie:
• oczyszcza i zwęża
rozszerzone ujścia gruczołów
łojowych.
• niweluje oraz zmniejszenie
ilości zaskórników oraz zmian
grudkowokrostkowych
• reguluje wydzielanie sebum
• wygładza strukturę skór
• wyrównuje koloryt skóry,
niweluje widoczność
przebarwień potrądzikowych
• poprawa ogólną kondycję
i rewitalizuje skórę.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks 137644

PRE EXFOLIATE SPRAY
Przeznaczenie: każdy rodzaj
skóry, przygotowanie skóry do
zabiegów eksfoliacji kwasami,
odtłuszczenie skóry.
Składniki aktywne:
Kwas Pirogronowy, Kwas
Laktobionowy, Kwas Glikolowy,
Kwas Salicylowy, Kwas Kojowy,
Kwas Mlekowy.
Działanie:
• przygotowanie skóry do
zabiegu eksfoliacji kwasami
• odłtuszczenie skóry.
Pojemność: 150 ml
Wydajność: 85 zabiegów
Indeks 137648

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

Pielęgnacja
domowa
bezpośrednio
po zabiegu
eksfoliacji
kwasami
AHA i PHA

Bielenda Professional
X-FOLIATE pielęgnacja
uzupełniająca
po pełnym procesie
złuszczania
i regeneracji skóry
(około 28 dni).

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG DEPIGMENTACYJNY
O DZIAŁNIU ROZJAŚNIAJĄCYM
I ANTI-AGING

FERUL-X
WSKAZANIA
• przebarwienia różnego pochodzenia • szara, zmęczona skóra, z koniecznością rozjaśnienia czy wyrównania
kolorytu • drobne zmarszczki • nierówna struktura skóry • skóra starzejąca się • brak elastyczności i jędrności
skóry • skóra z niedoskonałościami

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KWAS FERULOWY

Jest silniejszym niż witamina C antyoksydantem. Spowalnia procesy starzenia się skóry wynikające z działania niekorzystnych czynników zewnętrznych (promieniowanie UV,
smog, stres, używki, niewłaściwa dieta). Rozjaśnia już istniejące przebarwienia oraz, poprzez kontrolę aktywności
tyrozynazy, zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych. Dodatkowo bardzo dobrze nawilża skórę,
pobudza syntezę kolagenu i elastyny.

DZIAŁANIE
• rozjaśnienie przebarwień różnego pochodzenia • wyrównanie kolorytu skóry, rozświetlenie • odmłodzenie, uelastycznienie i ujędrnienie skóry • wygładzenie, redukcja niedoskonałości • rewitalizacja, ukojenie,
wzmocnienie

KWAS TRANEKSAMOWY

PRZECIWWSKAZANIA

Wykazuje doskonałe właściwości rozjaśniające przebarwienia skórne mające podłoże hormonalne, posłoneczne, pozapalne i polekowe. Hamuje układ aktywacji plazminogenu, blokując wydzielanie oraz kumulację melaniny w skórze.
Jest łagodny i bezpieczny dla każdego rodzaju cery, nawet
wrażliwej. Łagodzi stany zapalne, redukuje zaczerwienienia, pomaga w walce z trądzikiem różowatym.

• ciąża, karmienie piersią • alergie na składniki zawarte w preparatach używanych do zabiegu • aktywna
opryszczka • skłonność do powstawania bliznowców
• choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze i autoimmunologiczne skóry • ciężkie postacie trądziku • stan w trakcie lub do 6 miesięcy od zażywania retinoidów • stan do
6 miesięcy od zabiegu chirurgicznego w obrębie okolicy
zabiegowej • stan do 6 miesięcy po zabiegu krioterapii
• liczne znamiona melanocytowe • liczne rozszerzone
naczynia krwionośne • ciężkie choroby ogólnoustrojowe
• świeżo opalona skóra • narażenie na ekspozycję słoneczną • uszkodzenia i podrażnienia skóry • ścieńczenie
naskórka • świeżo ogolona/wydepilowana skóra

WITAMINA C

Silny antyoksydant. Stymuluje syntezę kolagenu, chroni przed fotostarzeniem, wzmacnia, odświeża, regeneruje skórę. Wyrównuje jej koloryt, redukuje zaburzenia pigmentacji.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej preparatami z oferty Bielenda Professional dobranymi do rodzaju i potrzeb
skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu dostępna na końcu katalogu w sekcji „Demakijaż”).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Paulina Skóra – Kosmetolog, ekspert pielęgnacji, konsultant z zakresu składników kosmetycznych, Kosmetyczka
Roku 2016.
Kwas ferulowy jest bardzo silnym antyoksydantem, daje
szybki efekt rozświetlenia i odświeżenia skóry. Przy tym
jest bardzo delikatny – nie wywołuje podrażnień, łuszczenia, jest idealny również dla wrażliwej skóry. Bielenda
Professional postanowiła połączyć kwas ferulowy z nowym odkryciem – kwasem traneksamowym. Kwas traneksamowy służy do rozjaśniania przebarwień i wzmacniania naczyń krwionośnych. Jest również bardzo delikatny
i z powodzeniem można stosować go u osób z nadwrażliwą cerą.

Na okolicę zabiegową zaaplikować Pre Acid
Gel Face Mask Step 1 i dokładnie wmasować.
Odczekać około 10 min na wchłonięcie się
preparatu. NIE ZMYWAĆ!

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

20
minut

3
Na okolicę zabiegową nałożyć zawartość ampułki Ferulic Acid Face
Mask Step 2 i wykonać delikatny masaż. NIE ZMYWAĆ!
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4
Na obszar skóry objęty zabiegiem nałożyć
zawartość saszetki TXA Cream Face Mask
Step 3, wmasować i pozostawić do wchłonięcia. NIE ZMYWAĆ! Pozostawić na skórze
około 7 godz.
UWAGA! Wszystkie preparaty aplikujemy
w rękawiczkach jednorazowych.

WAŻNE INFORMACJE

• C
 zas trzymania maski przez Klienta to około 7 godzin. Dokładny
czas określa osoba wykonująca zabieg.
• Seria 1-7 zabiegów co 7 dni. O szczegółach decyduje przeszkolony specjalista wykonujący zabieg.
• Zabieg całoroczny, bez efektu intensywnego złuszczania. Efekty
widoczne po pierwszym zabiegu!
• Przed zabiegiem konieczne jest wykluczenie przeciwwskazań.

5
Domowa kontynuacja zabiegu:
Po czasie określonym przez specjalistę wykonującego zabieg maskę należy zmyć
przy pomocy Delikatnej emulsji do mycia twarzy i czystej, letniej wody. Codzienna pozabiegowa pielęgnacja domowa:
1. OCZYSZCZANIE SKÓRY – Delikatna emulsja do mycia twarzy z serii FERUL-X.
2. PIELĘGNACJA SKÓRY – na dzień i na noc Antyoksydacyjny krem nawilżająco-łagodzący z serii FERUL-X. Należy również zadbać o ochronę przeciwsłoneczną filtrem Wysoka ochrona krem do twarzy SPF 50+ & PA++.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

PRE ACID GEL FACE MASK STEP 1
Przeznaczenie: przebarwienia,
zmęczona skóra, wymagająca
rozjaśnienia i wyrównania kolorytu,
drobne zmarszczki, nierówna
struktura skóry, brak elastyczności
i jędrności skóry, niedoskonałości.
Składniki aktywne:
Kwas Migdałowy, Kwas
Laktobionowy, Kwas Mlekowy,
Kwas Ferulowy, Kwas
Traneksamowy.
Działanie:
• przygotowuje skórę do zabiegu
• wygładza strukturę skóry.
Pojemność: 3 g
Wydajność: 1 zabieg

FERULIC ACID FACE MASK
STEP 2

FERULIC ACID FACE MASK
STEP 3

Przeznaczenie: przebarwienia,
zmęczona skóra, wymagająca
rozjaśnienia i wyrównania kolorytu,
drobne zmarszczki, nierówna
struktura skóry, brak elastyczności
i jędrności skóry, niedoskonałości.

Przeznaczenie: przebarwienia,
zmęczona skóra, wymagająca
rozjaśnienia i wyrównania kolorytu,
drobne zmarszczki, nierówna
struktura skóry, brak elastyczności
i jędrności skóry, niedoskonałości.

Składniki aktywne:
Kwas Ferulowy.

Składniki aktywne:
Kwas Traneksamowy, Witamina C,
Witamina E.

Działanie:
• spowalnia procesy starzenia się
skóry, działa antyoksydacyjnie
• rozjaśnia przebarwienia
• zapobiega powstawaniu nowych
• pobudza syntezę kolagenu
i elastyny.
Pojemność: 2 g
Wydajność: 1 zabieg

Działanie:
• rozjaśnia przebarwienia
i zapobiega ich powstawaniu,
wyrównuje koloryt
• pomaga w łagodzeniu stanów
zapalnych i w walce z trądzikiem
• wspomaga walkę
z fotostarzeniem się skóry.
Pojemność: 5 g
Wydajność: 1 zabieg

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x PRE ACID GEL FACE MASK STEP 1, 3 g
• 5 x FERULIC ACID FACE MASK STEP 2, 2 g
• 5 x TXA CREAM FACE MASK STEP 3, 5 g
Indeks: 137621

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów
zabiegu rekomendujemy produkty do pielęgnacji
domowej z linii FERUL-X.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV
katalogu Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG NOWEJ GENERACJI
RESTRUKTURYZUJĄCY SKÓRĘ

ACID FUSION 3.0
WSKAZANIA
• przebarwienia różnego pochodzenia • nierówny koloryt skóry • drobne zmarszczki • nierówna struktura skóry • nadmierne wydzielanie sebum • trądzik

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

DZIAŁANIE

KWAS AZELAINOWY

• niwelowanie przebarwień • wyrównanie kolorytu skóry • hamowanie procesów starzenia • normalizacja wydzielania sebum

Ma działanie keratolityczne, hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie trądziku, wpływa na równomierne rozłożenie melaniny w skórze, działa sebostatycznie poprzez blokowanie enzymu 5-alfa-reduktazy.

PRZECIWWSKAZANIA
• ciąża, karmienie piersią • alergie na składniki zawarte w preparatach używanych do zabiegu • aktywna
opryszczka • skłonność do powstawania bliznowców
• choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze i autoimmunologiczne skóry • ciężkie postacie trądziku • stan
w trakcie lub do 6 miesięcy od zażywania retinoidów
• stan do 6 miesięcy od zabiegu chirurgicznego w obrębie okolicy zabiegowej • stan do 6 miesięcy po zabiegu krioterapii • liczne znamiona melanocytowe • liczne rozszerzone naczynia krwionośne • ciężkie choroby
ogólnoustrojowe • świeżo opalona skóra • narażenie
na ekspozycję słoneczną • uszkodzenia i podrażnienia
skóry • ścieńczenie naskórka • świeżo ogolona/wydepilowana skóra

KWAS SALICYLOWY

Jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego ma zdolność
przenikania w głąb skóry i mieszków włosowych. Stymuluje gojenie się skóry, działa bakteriostatycznie. Pomaga odblokować ujścia gruczołów łojowych, działa przeciwzapalnie.

KWAS MIGDAŁOWY

Najsilniej stymuluje w skórze produkcje kwasu hialuronowego, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry i dzięki dużej cząsteczce
działa łagodnie, nie wywołując podrażnień.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu w sekcji
„Demakijaż”). Rekomendujemy Acid
Fusion 3.0 Delikatny puder do mycia twarzy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

Dokładnie odtłuszczamy skórę, przecierając
okolicę poddawaną zabiegowi wacikiem bezpyłowym lub gazikiem nasączonym preparatem przygotowującym Pre Peel Spray.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

20
minut

3
Na okolicę zabiegową aplikujemy
Acid Fusion Hyal-Gel Face Mask
Step 1 i dokładnie wmasowujemy.
NIE ZMYWAMY!

4
Następnie na obszar skóry objęty zabiegiem
nakładamy zawartość saszetki Acid Fusion
Cream Face Mask Step 2, wmasowujemy
i pozostawiamy do wchłonięcia. NIE ZMYWAMY! Należy uprzedzić Klienta, że może
wystąpić delikatne pieczenie, które ustąpi po
kilku minutach.
UWAGA! Obie maski aplikujemy w rękawiczkach jednorazowych.
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Jeśli zabieg będzie wykonywany wieczorem, a Klient pozostawia maskę na skórze na noc, polecamy użycie do
snu poduszki-rogala. Dzięki takiej stabilizacji głowy, zniwelowane zostanie ryzyko częściowego wtarcia preparatu w pościel.

WAŻNE INFORMACJE

• C
 zas trzymania maski przez Klienta: 7-10 godzin w zależności od
potrzeb skóry Klienta.
• Seria 1-8 zabiegów co 7-10 dni, o szczegółach decyduje przeszkolony specjalista wykonujący zabieg.
• Zabieg całoroczny bez intensywnego złuszczania.
• Przed zabiegiem konieczne jest wykluczenie przeciwwskazań
i podpisanie Karty zgody (dołączonej do setu zabiegowego).

5

6

Domowa kontynuacja zabiegu:
Po czasie określonym przez specjalistę wykonującego zabieg maskę należy zmyć
przy pomocy micelarnej emulsji do oczyszczania twarzy i czystej zimnej wody.
Codzienna pozabiegowa pielęgnacja domowa (wyłącznie serią Med Technology Post Treatment Care):
1. OCZYSZCZANIE SKÓRY – micelarna emulsja do oczyszczania twarzy.
2.	REGENERACJA – na dzień i na noc – Regenerująco-łagodzący krem do twarzy. UWAGA! Należy zadbać o ochronę przeciwsłoneczną filtrem Wysoka
ochrona krem do twarzy SPF 50+ & PA++.
3.	MAKIJAŻ – Cover Cream Tonująco-łagodzący krem do twarzy, SPF 25. Zakamufluje ewentualne zaczerwienienie, złagodzi uczucie napięcia, szczypania
i zabezpieczy skórę.
Pielęgnacja domowa po zakończonej serii zabiegów w celu przedłużenia jego efektów:
1. OCZYSZCZANIE SKÓRY – Acid Fusion 3.0 Peelingujący żel do mycia twarzy.
2. TONIZACJA – Acid Fusion 3.0 Tonik z kwasem migdałowym.
3. PIELĘGNACJA – Acid Fusion 3.0 Zaawansowany krem korygujący niedoskonałości.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

DELIKATNY PUDER DO MYCIA
TWARZY

ACID FUSION HYAL-GEL FACE MASK
STEP 1

ACID FUSION CREAM FACE
MASK STEP 2

Przeznaczenie: każdy rodzaj
skóry, szczególnie wymagająca
dogłębnego oczyszczenia.

Przeznaczenie: skóra
z niedoskonałościami, stany zapalne,
przebarwienia, łojotok, drobne
zmarszczki, nierówna struktura skóry.

Przeznaczenie: skóra
z niedoskonałościami, stany
zapalne, przebarwienia, łojotok,
drobne zmarszczki, nierówna
struktura skóry.

Składniki aktywne:
Jedwabna mąka owsiana,
Mocznik, Glukoza.
Działanie:
• dokładne oczyszczenie skóry
• usunięcie makijażu i nadmiaru
sebum
• zmatowienie i nawilżenie
skóry.
Pojemność: 3 g
Wydajność: 1 zabieg

Składniki aktywne:
Kwas migdałowy, Kwas laktobionowy,
Kwas cytrynowy, Niacynamid.
Działanie:
• łagodzi podrażnienia
• rozjaśnia przebarwienia różnego
pochodzenia
• stymuluje produkcję kolagenu
i elastyny
• zmniejsza ilość i widoczność stanów
zapalnych.
Pojemność: 2 ml
Wydajność: 1 zabieg

Składniki aktywne:
Kwas azelainowy, Kwas
laktobionowy, Kwas salicylowy,
Skwalan, Sorbitol, Betaina.
Działanie:
• łagodzi podrażnienia
• rozjaśnia przebarwienia
różnego pochodzenia
• hamuje nadmierną aktywność
melanocytów
• stymuluje produkcję kolagenu
i elastyny
• chroni przed transepidermalną
utratą wody.
Pojemność: 4 g
Wydajność: 1 zabieg

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x 3 g Delikatny puder do mycia twarzy
• 5 x 2 ml Acid Fusion Hyal-Gel Face Mask
Step 1
• 5 x 4 g Acid Fusion Cream Face Mask
Step 2
• 5 x Karta Klienta
Indeks: 137620

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
Pielęgnacja
domowa
bezpośrednio
po zabiegu
ACID FUSION 3.0

Bielenda Professional
SUPREMELAB Acid Fusion 3.0
Pielęgnacja domowa po
zakończonej serii zabiegów
w celu przedłużenia jego
efektów.
Więcej informacji
o produktach
w rozdziale
IV katalogu
Profesjonalna
Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZAAWANSOWANY ZABIEG
ZŁUSZCZAJĄCY Z RETINOLEM
I WITAMINĄ C

RETI-POWER2 VC
WSKAZANIA
• każdy rodzaj skóry, szczególnie dojrzała, dotknięta
przebarwieniami i/lub trądzikiem • nierówna struktura
skóry • drobne zmarszczki

DZIAŁANIE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• wygładza skórę • redukuje niedoskonałości • ogranicza ilość zmian zapalnych • poprawia elastyczność
i jędrność skóry • modeluje owal twarzy • rozjaśnia
przebarwienia • zmniejsza widoczność śladów pozapalnych i drobnych blizn • poprawia koloryt skóry

5% TRANS-RETINOL

Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, pobudza produkcję kwasu hialuronowego. Reguluje procesy złuszczania i odnowy naskórka, działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie i normalizuje wydzielanie sebum.

PRZECIWWSKAZANIA
• ciąża, karmienie piersią • alergie na składniki zawarte
w preparatach używanych do zabiegu • aktywna opryszczka • skłonność do powstawania bliznowców • choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze i autoimmunologiczne skóry • ciężkie postacie trądziku • stan w trakcie lub do
6 miesięcy od zażywania retinoidów • stan do 6 miesięcy
od zabiegu chirurgicznego w obrębie okolicy zabiegowej
• stan do 6 miesięcy po zabiegu krioterapii • liczne znamiona melanocytowe • liczne rozszerzone naczynia krwionośne • ciężkie choroby ogólnoustrojowe • świeżo opalona
skóra • narażenie na ekspozycję słoneczną • uszkodzenia
i podrażnienia skóry • ścieńczenie naskórka • świeżo ogolona/wydepilowana skóra

PURE VITAMIN C

Antyoksydant, stymuluje syntezę kolagenu, działa przeciwzapalnie, przyspie
sza gojenie, stymuluje produkcję ceramidów, blokuje wydzielanie metaloproteinaz, działa rozjaśnia
jąco, hamuje produkcję melaniny
i delikatnie złuszcza.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu w sekcji
„Demakijaż”).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

Dokładnie odtłuszczamy skórę, przecierając
okolicę poddawaną zabiegowi wacikiem bezpyłowym lub gazikiem nasączonym preparatem przygotowującym Pre Peel Spray.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

15

minut

3
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Przy pomocy dołączonej do zestawu
strzykawki
odmierzamy
5 ml niegazowanej wody mineralnej
i dodajemy ją do ampułki z kwasem
askorbinowym w proszku Reti-Power2 Vitamin C. Energicznie potrząsamy do pełnego rozpuszczenia się
proszku. Aplikujemy na skórę połowę zawartości ampułki Reti-Power2
Vitamin C i dokładnie wmasowujemy do wchłonięcia. NIE zmywamy!
(Zawartość ampułki i maski pozwala
na wykonanie zabiegu na twarz, szyję i dekolt).

Reti-Power2 VC to zabieg silnie złuszczający, wykorzystujący moc 5% retinolu. Przed wykonaniem zabiegu niezbędne jest wykluczenie przeciwskazań i podpisanie Karty Klienta. Na efektywność zabiegu ma wpływ rodzaj
aplikacji. Maskę Reti-Power należy wmasować w skórę, szczególnie intensywnie w miejsca łojotokowe. Należy pamiętać o omijaniu okolic czerwieni wargowej, oczu
oraz skrzydełek nosa.

4
Na obszar skóry objęty zabiegiem nakładamy zawartość saszetki Reti Power Mask,
wmasowujemy i pozostawiamy do wchłonięcia. NIE ZMYWAMY! (Uwaga! Przed nałożeniem maski obszar zabiegowy musi być
suchy, maskę aplikujemy w rękawiczkach jednorazowych).
Zabieg można rozszerzyć o aplikację 40%
Kwas migdałowy + AHA + Kwas laktobionowy, pH 1,6. Schemat zabiegu Reti-Power2 VC
rozpoczynamy wówczas po zmyciu neutralizatora i osuszeniu skóry.

WAŻNE INFORMACJE

• 1 -6 zabiegów co 3-4 tyg. w zależności od reakcji skóry, o ilości zabiegów decyduje przeszkolony specjalista wykonujący zabieg.
• Produkt złuszcza silnie i równomiernie.
• Przed zabiegiem konieczne jest wykluczenie przeciwwskazań
i podpisanie Karty zgody (dołączone do setu zabiegowego).
• Przed użyciem obowiązkowe jest odbycie szkolenia.

5
Domowa kontynuacja zabiegu:
Maskę na skórze pozostawiamy na minimum 4 godziny (czas można wydłużyć
maksymalnie dwukrotnie w zależności od rodzaju skóry, jej przygotowania do zabiegu i poziomu złuszczenia,
który chcemy uzyskać). Maskę należy
zmyć przy pomocy micelarnej emulsji
do oczyszczania twarzy i czystej zimnej
wody. Na czystą i osuszoną skórę wmasowujemy resztę preparatu z ampułki
Reti-Power2 Vitamin C.

6
Po wchłonięciu się preparatu aplikujemy Regenerująco-łagodzący krem do
twarzy. Jeśli Klient będzie narażony na
działanie promieniowania słonecznego,
należy dodatkowo zaaplikować filtr Wysoka ochrona krem do twarzy SPF 50+
& PA++. Rekomendujemy również stosowanie do makijażu Cover Cream Tonująco-łagodzący krem do twarzy SPF 25.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

PRE PEEL SPRAY
PRZYGOTOWUJĄCY DO
ZABIEGU

RETI-POWER2 VITAMIN C
AMPUŁKA Z WITAMINĄ C
W PROSZKU

RETI POWER MASK
MASKA ZŁUSZCZAJĄCA
Z RETINOLEM

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry
(z uwzględnieniem
przeciwwskazań).

Przeznaczenie:
skóra z trądzikiem, zmarszczkami,
przebarwieniami, wymagająca odnowy,
wyrównania struktury.

Składniki aktywne:
Alkohol izopropylowy.
Działanie:
• przygotowuje skórę do
złuszczania retinolem
• przygotowuje skórę do
zabiegu eksfoliacji kwasami
• odtłuszcza.
Pojemność: 150 ml
Wydajność: 85 zabiegów
Indeks: 137480

Składniki aktywne:
Kwas askorbinowy.
Działanie:
• rozjaśnia
• wzmacnia
• stymuluje syntezę kolagenu
• redukuje wolne rodniki
• wykazuje bardzo silne działanie
antyoksydacyjne.
Pojemność: 1 g
Wydajność: 1 zabieg

Przeznaczenie:
skóra z trądzikiem,
zmarszczkami, przebarwieniami
wymagająca odnowy,
wyrównania struktury.
Składniki aktywne:
TRANS-Retinol, Niacynamid.
Działanie:
• rozjaśnia skórę
• reguluje wydzielanie ujść
gruczołów łojowych
• redukuje zmiany trądzikowe
• działa przeciwzmarszczkowo.
Pojemność: 5 ml
Wydajność: 1 zabieg

SET NA 5 ZABIEGÓW
Zestaw zawiera:
• 5 x 5 ml Reti Power Mask
• 5 x 1 g Reti-Power2 Vitamin C
• 5 x Karta Klienta
• 1 x Strzykawka
Indeks: 137476

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
Pielęgnacja
domowa
bezpośrednio po
zabiegu
RETI-POWER2 VC.

Bielenda Professional
SUPREMELAB
SEBIO DERM
pielęgnacja
uzupełniająca po
pełnym procesie
złuszczania i regeneracji
skóry (około 28 dni).

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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EKSFOLIACJA
KWASAMI AHA i PHA

ZABIEG EKSFOLIACJI NA BAZIE
KWASU MIGDAŁOWEGO
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• trądzik pospolity i różowaty • skóra tłusta, łojotokowa • zaskórniki • zapalenie mieszków włosowych • melasma naskórkowa (ostuda) • zmarszczki • fotostarzenie • rewitalizacja skóry

KWAS MIGDAŁOWY

Działa łagodnie, jest całkowicie pozbawiony działania
drażniącego, łagodzi stany zapalne skóry, goi wypryski
i zmiany trądzikowe, rozjaśnia przebarwienia posłoneczne
i pozapalne, wyrównuje koloryt skóry.

DZIAŁANIE
• odmładza, uelastycznia, wygładza, ujędrnia skórę
• ujednolica koloryt skóry • rozjaśnia przebarwienia
• wykazuje działanie bakteriostatyczne (pomocne
w leczeniu trądziku) • redukuje i reguluje wydzielanie
sebum • zmniejsza drobne zmarszczki • wykazuje
działanie keratolityczne

KWAS MLEKOWY

Odświeża i wygładza skórę, ma właściwości odkażające,
łagodzące podrażnienia i stany zapalne. Przywraca odpowiednie pH skóry. Posiada właściwości keratolityczne,
zmiękcza zrogowaciały naskórek.

PRZECIWWSKAZANIA
• łojotokowe zapalenie skóry • grzybica • łuszczyca
• aktywne infekcje wirusowe (np. opryszczka) • trądzik
w fazie aktywnej • terapia pochodnymi Witaminy A
• ciąża i okres laktacji

KWAS LAKTOBIONOWY

Dzięki unikalnym właściwościom wiązania wody w naskórku wzmacnia jego barierę ochronną. Zapobiega tworzeniu
się teleangiektazji, wzmacnia elastyczność naczyń krwionośnych. Jest silnym antyoksydantem.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy demakijaż oczu i ust
przy użyciu Płynu do demakijażu
oczu i ust. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyszczamy przy użyciu Satynowego mleczka do demakijażu.
Tonizujemy skórę objętą zabiegiem
Satynowym tonikiem w żelu.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Zabezpieczamy dłonie rękawicami lateksowymi lub winylowymi. Żel przygotowujący do zabiegów eksfoliacji należy nanieść na zwilżoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Lekko masując,
oczyszczamy skórę, następnie zmywamy wodą i osuszamy za pomocą
chusteczki zabiegowej.
Zanim przystąpimy do zabiegu,
DŁUGOŚĆ
zabezpieczamy okolice oczu
ZABIEGU
(suchym płatkiem bawełnianym), skrzydełka nosa, kąciki
ust, nietypowe znamiona barwnikowe, uszkodzenia naskórka
(wazeliną lub tłustym kremem).
Klienta prosimy, aby podczas zabiegu miał zamknięte oczy. W trakcie eksfoliacji stale obserwujemy reakcje skóry, pytamy o odczucia. Niewskazane
jest odchodzenie od fotela.

60
minut

3
Ze szklanej miski aplikujemy na skórę odpowiednią ilość 40% Kwasu migdałowego. Kwas nakładamy suchym
pędzlem z naturalnego włosia. Czas
aplikacji sukcesywnie wzrasta z każdym kolejnym zabiegiem o 2 min.
Pierwszy zabieg rozpoczynamy od
3 min, drugi zabieg – 5 min, ostatni
zabieg – maksymalnie 10 min.
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4
Po upływie określonego czasu należy przerwać działanie kwasu Neutralizatorem. Następnie zmywamy skórę letnią wodą i osuszamy chusteczką zabiegową.
UWAGA! Dokładna obserwacja skóry oraz
wywiad są podstawą do ustalenia indywidualnego czasu działania kwasu. W przypadku
reakcji skóry (nadmierne pieczenie, zaczerwienienie, mrowienie) należy niezwłocznie
przerwać działanie kwasu, aplikując Neutralizator.

Kwas migdałowy ma najsilniejsze wśród grupy kwasów
AHA działanie antybakteryjne, dzięki czemu zmniejsza
nasilenie trądziku oraz ogranicza wydzielanie sebum.
Dzięki swoim rewelacyjnym właściwościom przeciwstarzeniowym powoduje wypełnienie drobnych zmarszczek.
Doskonale rozjaśnia przebarwienia, a także wyrównuje
blizny na skórze. Przy stosowaniu wysokiej ochrony przeciwsłonecznej z powodzeniem może być stosowany cały rok.

WAŻNE INFORMACJE

• Z
 abieg eksfoliacji można wykonywać całorocznie, jednak obowiązuje zakaz korzystania z solarium i kontaktu ze słońcem przed,
w trakcie i 2 tyg. po kuracji.
• Częstotliwość 6-8 zabiegów z minimalnym odstępem 7 dni.
• W trakcie kuracji nie wykonujemy innych peelingów.

5
Na twarz, szyję i dekolt nakładamy grubą warstwę Odżywczo-regenerującej
maski po eksfoliacji, omijając okolice
oczu. Maskę należy dokładnie przykryć
folią kosmetyczną. Pozostawić na około
10 minut. Po upływie tego czasu ściągamy folię i delikatnie zmywamy nadmiar
maski letnią wodą. Tonizujemy skórę.
Osuszamy chusteczką zabiegową.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu). Na
twarz i szyję aplikujemy Krem ochronny
do twarzy SPF 50.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

ŻEL PRZYGOTOWUJĄCY
DO ZABIEGÓW EKSFOLIACJI

40% KWAS MIGDAŁOWY
+ AHA + KWAS
LAKTOBIONOWY, pH 1,6

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry
(z uwzględnieniem
przeciwwskazań).

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry
(z uwzględnieniem
przeciwwskazań).

Składniki aktywne:
Kwas laktobionowy, Kwas
migdałowy, Kwas mlekowy.
Działanie:
• oczyszcza
• przygotowuje skórę przed
eksfoliacją
• zwiększa skuteczność oraz
wyklucza nadreaktywność
skóry przed właściwym
zabiegiem eksfoliacji.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 40 zabiegów
Indeks: 137266

Składniki aktywne:
Kwas laktobionowy, Kwas
migdałowy, Kwas mlekowy.
Działanie:
• wykazuje działanie
keratolityczne
• zmniejsza drobne zmarszczki
• wygładza, ujędrnia
i rewitalizuje skórę
• rozjaśnia przebarwienia
• nie powoduje powstawania
przebarwień pozabiegowych
• ujednolica koloryt skóry
• wykazuje działanie
bakteriostatyczne
• redukuje i reguluje wydzielanie
sebum.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 65 zabiegów
Indeks: 137267

NEUTRALIZATOR
Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.
Działanie:
• dezaktywuje działanie kwasu
użytego do zabiegu
• zapobiega podrażnieniom
• wykazuje działanie kojące.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137268

ODŻYWCZO-REGENERUJĄCA
MASKA PO EKSFOLIACJI

REGENERUJĄCY KREM
DO TWARZY Z CICA

Przeznaczenie:
cera sucha, wrażliwa,
naczynkowa.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, również
wrażliwa i poddana
ingerencyjnym zabiegom
kosmetologii i medycyny
estetycznej.

Składniki aktywne:
Olej Macadamia, Witamina E,
Boswellia Serrata, D-panthenol,
Troxerutyna.
Działanie:
• nawilża i wygładza
• łagodzi i koi podrażnienia
wywołane eksfoliacją
• likwiduje obrzęk, swędzenie,
zaczerwienienie.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137269

Składniki aktywne:
CICA, Niacynamid, Beta-Glukan,
D-Panthenol.
Działanie:
• koi i regeneruje skórę
• łagodzi podrażnienia
• wzmacnia barierę naskórkową.
Pojemność: 50 ml
Wydajność: 25 zabiegów
Indeks: 137658

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
Pielęgnacja
domowa
bezpośrednio
po zabiegu
eksfoliacji
kwasami
AHA i PHA.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:

W celu
zintensyfikowania
i przedłużenia efektów
zabiegu po pełnym
procesie złuszczania
i regeneracji skóry
(około 28 dni)
rekomendujemy
produkty z serii
Bielenda Professional
SUPREMELAB Acid
Fusion 3.0
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SPERSONALIZOWANY KOMPLEKSOWY
ZABIEG EKSFOLIUJĄCY DO CERY
MIESZANEJ, TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ

ANTI-ACNE
PROGRAM
WSKAZANIA
• grupa wiekowa 20+ i 40+ • cera mieszana, tłusta, ze
skłonnością do zmian trądzikowych, 20+ • łojotok • trądzik pospolity • skóra zanieczyszczona • rozszerzone pory • zaskórniki • przebarwienia i blizny potrądzikowe,
40+ • skóra z oznakami starzenia • zmarszczki • utrata jędrności i elastyczności • fotostarzenie • starzenie się skóry • przebarwienia posłoneczne i starcze • skóra sucha
i szorstka • rewitalizacja skóry • zaburzenia pigmentacji

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KWAS AZELAINOWY

Ma działanie keratolityczne, hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie trądziku, wpływa na równomierne rozłożenie melaniny w skórze, działa sebostatycznie poprzez blokowanie enzymu 5-alfa-reduktazy.

DZIAŁANIE
• złuszcza martwy naskórek • oczyszcza i zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych • redukuje zaskórniki • reguluje wydzielanie sebum • poprawia nawilżenie
i elastyczność skóry • spłyca zmarszczki • zmniejsza widoczność blizn i przebarwień potrądzikowych • wyrównuje koloryt skóry • poprawia ogólną kondycję skóry

KWAS SALICYLOWY

Jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego ma zdolność
przenikania w głąb skóry i mieszków włosowych. Stymuluje gojenie się skóry, działa bakteriostatycznie. Pomaga odblokować ujścia gruczołów łojowych, działa przeciwzapalnie.

PRZECIWWSKAZANIA
• aktywne infekcje wirusowe (opryszczka, brodawki)
i bakteryjne • aktywne choroby zapalne skóry (wyprysk,
łuszczyca, AZS) • przebyte w ostatnim czasie zabiegi chirurgiczne (świeże blizny) • terapie światłolecznicze
• nadwrażliwość na kwasy (alergia) • ciąża i okres laktacji
• leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy • stosowanie antybiotyków i różnych form Witaminy A • zadrapania • przerwana ciągłość naskórka • bliznowce • trądzik: ropowiczy, skupiony, bliznowcowy (czynne zmiany
ropne, cysty) • skóra po depilacji • duża ilość zmian pigmentacyjnych

KWAS MIGDAŁOWY

Najsilniej stymuluje w skórze produkcję kwasu hialuronowego, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry i dzięki dużej cząsteczce
działa łagodnie, nie wywołując podrażnień.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy dokładny demakijaż skóry Klienta oraz tonizujemy ją delikatnymi preparatami z oferty Bielenda
Professional. Zabezpieczamy dłonie rękawicami lateksowymi lub winylowymi.
Zabezpieczamy okolice oczu (suchym
płatkiem
bawełnianym),
skrzydełka nosa, kąciki ust, nietypowe znamiona barwnikowe, uszkodzenia naskórka
(wazeliną lub tłustym kremem). Klienta
prosimy, aby podczas zabiegu miał zamknięte oczy.

3
Ze szklanej lub porcelanowej miseczki aplikujemy na skórę odpowiednią
ilość preparatu. Kwas aplikować suchym pędzlem na osuszoną skórę
twarzy (omijając okolice oczu). Pozostawić preparat na czas dostosowany do stanu i wrażliwości skóry.
Aplikację rozpoczynamy od czoła,
następnie pozostałe partie twarzy.
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WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

W trakcie eksfoliacji stale obserwujemy reakcje
skóry, pytamy o odczucia. Niewskazane jest odchodzenie od fotela. Mikrozłuszczający
żel-tonik (200 g) aplikujemy na płatek
kosmetyczny i przemywamy skórę
DŁUGOŚĆ
poddaną zabiegowi eksfoliacji,
omijając okolice oczu. Czynność
ZABIEGU
należy powtórzyć dwukrotnie, za
każdym razem wymieniając płatki kosmetyczne.
UWAGA! Skóra przed kontaktem z preparatem powinna być
oczyszczona i sucha.

60
minut

4
Należy kontrolować reakcje skóry (zalecany
schemat zabiegów ułatwiający dobór czasu działania peelingu znajduje się w tabeli na
stronie obok).
UWAGA! Dokładna obserwacja skóry oraz wywiad są podstawą do ustalenia indywidualnego
czasu działania preparatu na skórze. w przypadku reakcji niepożądanych – nasilone pieczenie,
zaczerwienienie, mrowienie, należy niezwłocznie przerwać działanie kwasu, aplikując Neutralizator w żelu. Następnie należy zmyć skórę letnią
wodą i osuszyć chusteczką zabiegową.

Zabieg skutecznie zwalcza niedoskonałości skóry związane z trądzikiem młodzieńczym, reguluje wydzielanie
sebum oraz złuszcza martwy naskórek. Przed zabiegiem
ważne jest, aby skórę przygotować za pomocą Mikrozłuszczajacego żelu-toniku.

WAŻNE INFORMACJE

• Bezpieczna i skuteczna eksfoliacja.
• 4-6 zabiegów co 10-15 dni, wykonujemy wyłącznie jesienią lub
wiosną.
• Obowiązuje zakaz korzystania z solarium i kontaktu ze słońcem
przed, w trakcie i 2 tyg. po kuracji.

5
Na twarz i szyję aplikujemy grubą warstwę Maseczki łagodzącej z cynkiem,
omijając okolice oczu. Pozostawiamy na
15 minut, a następnie zmywamy letnią
wodą. Na zakończenie zabiegu aplikujemy na okolicę oczu preparat dobrany
do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta
produktów dostępna na końcu katalogu). Na twarz i szyję aplikujemy Krem
ochronny do twarzy SPF 50.

6
UWAGA! W trakcie serii zabiegów Klient
przygotowuje skórę w domu preparatem
Mikrozłuszczający żel-tonik (200 g) raz
dziennie przez 7 kolejnych dni przed każdym planowanym zabiegiem eksfoliacji
w gabinecie.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

40% KWAS SALICYLOWY + KWAS AZELAINOWY
+ KWAS MIGDAŁOWY + KWAS MLEKOWY, pH 2, 20+
MIKROZŁUSZCZAJACY
ŻEL-TONIK

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do zmian trądzikowych (z
uwzględnieniem przeciwwskazań).

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry (z uwzględnieniem
przeciwwskazań)
Składniki aktywne:
Kwas migdałowy, Kwas szikimowy,
Kwas laktobionowy, Kwas mlekowy
Działanie:
• przygotowuje skórę przed eksfoliacją
• oswaja skórę z działaniem kwasów
• zwiększa skuteczność eksfoliacji
• zawarte w nim kwasy delikatnie złuszczają
wierzchnie warstwy naskórka.

Składniki aktywne:
Kwas salicylowy, Kwas azelainowy, Kwas migdałowy, Kwas mlekowy.
Działanie mieszaniny kwasów:
• przeciwbakteryjne i przeciwzapalne (Kwas azelainowy)
• hamuje rozwój bakterii Propionibacterium acnes (Kwas azelainowy)
• odblokowuje pory, pomaga likwidować zaskórniki (Kwas salicylowy)
• reguluje odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco (Kwas salicylowy)
• hamuje syntezę melaniny (Kwas azelainowy)
• przyspiesza proces gojenia wyprysków i podrażnień (Kwas salicylowy)
• nawilża i uelastycznia skórę (Kwas mlekowy)
• spłyca zmarszczki, zwęża pory (Kwas mlekowy)
• rozjaśnia przebarwienia (Kwas mlekowy)
• hamuje rozwój bakterii Staphylococcus Aureus, Bacillus Proteus,
Escherichia Coli, Aerobacter Aerogenes (Kwas migdałowy)
• rozjaśnia przebarwienia posłoneczne i pozapalne (Kwas migdałowy)
• działa łagodząco, nie powoduje silnych podrażnień, łuszczenia
i zaczerwienienia podczas zabiegów (Kwas migdałowy).
Pojemność: 30 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137372

Pojemność: 200 g
Wydajność: 24 zabiegi
Indeks: 137377

GEL NEUTRALIZER
NEUTRALIZATOR W ŻELU

MASECZKA ŁAGODZĄCA Z CYNKIEM
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie nadwrażliwa,
skóra podrażniona po zabiegach
kosmetycznych.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.
Składniki aktywne:
Soothing Complex
Działanie:
• zatrzymuje (neutralizuje)
działanie kwasów
• zapobiega podrażnieniom
• wykazuje działanie kojące,
likwidując pieczenie oraz
świąd skóry
• umożliwia bezpieczne
wykonanie zabiegu eksfoliacji
kwasami.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137649

Składniki aktywne:
Cynk, Ekstrakt z aloesu, D-panthenol, Olej
kokosowy.
Działanie:
• likwiduje zaczerwienienia skóry
• łagodzi i przynosi ukojenie podrażnionej
skórze
• niweluje swędzenie skóry po eksfoliacji.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137374

SCHEMAT ZABIEGÓW:
Rodzaj preparatu
40% Kwas salicylowy + Kwas
azelainowy + Kwas migdałowy
+ Kwas mlekowy, pH2

Rodzaj skóry

I zabieg

Skóra normalna
Skóra wrażliwa

IV, V, VI
zabieg

II zabieg

III zabieg

3 minuty

5 minut

6 minut

8 minut

2 minuty

4 minuty

5 minut

6 minut

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów
zabiegu rekomendujemy produkty do pielęgnacji
domowej z linii Bielenda Professional
SUPREMELAB SEBIO DERM
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZAAWANSOWANY ZABIEG
MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ
TWARZY

MESO MED PROGRAM
WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• starzenie się skóry • blizny potrądzikowe • nierówny koloryt • przebarwienia skórne • drobne zmarszczki
• zwiotczenie skóry • skóra sucha

PHYTOCELLTEC™ ARGAN

Innowacyjny składnik oparty na roślinnych komórkach
macierzystych otrzymywanych z kiełków arganowych. To
pierwsza substancja aktywna o udowodnionym naukowo
działaniu ochronnym i witalizującym komórki macierzyste
skóry.

DZIAŁANIE
• poprawia nawilżenie skóry • zwiększa elastyczność
i jędrność • wygładza drobne zmarszczki • rewitalizuje i odżywia skórę • regeneruje i odmładza skórę • wyrównuje koloryt

NISKOCZĄSTECZKOWY
KWAS HIALURONOWY (LMW)

PRZECIWWSKAZANIA

Penetruje przez warstwę rogową naskórka, przez co aktywuje procesy biochemiczne w głębszych warstwach skóry, zapewnia utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry
na poziomie epidermalnym i dermalnym oraz zmniejszenie TEWL.

• skłonność do tworzenia keloidów (bliznowców) • ciąża i okres laktacji • alergia na metale i składniki aktywne
zawarte w koncentratach do mezoterapii mikroigłowej
• cukrzyca • choroby nowotworowe • zaburzenia krzepliwości krwi • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych • stany zapalne na skórze • zakażenia bakteryjne,
wirusowe, grzybicze skóry • autoimmunologiczne choroby skóry • trądzik pospolity i różowaty • osłabiona
zdolność regeneracji skóry • stosowanie leków bezpośrednio na skórę • przerwana ciągłość skóry • otwarte rany • poparzenia • znamiona • zaburzenia czucia
• terapia retinoidami (stosowane w ciągu ostatnich
6 miesięcy)

HYDROLIZOWANE
GLIKOZAMINOGLIKANY (HGAG)

Transepidermalne promotory wchłaniania składników aktywnych. Hydrolizowane Glikozaminoglikany zastosowane w preparatach linii MESO MED PROGRAM wspomagają
przenikanie Niskocząsteczkowego Kwasu Hialuronowego.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Demakijaż oczu i ust wykonujemy
przy użyciu Płynu do demakijażu
oczu i ust. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyszczamy przy pomocy Ultranawilżającego kremu do demakijażu
twarzy. Oczyszczoną skórę tonizujemy Ultranawilżającym tonikiem do
twarzy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

Wykonujemy peeling: CERA WRAŻLIWA: Nanosimy na skórę peeling enzymatyczny do skóry wrażliwej i pozostawiamy na około 10 minut. Po upływie
tego czasu zmywamy za pomocą wody i tonizujemy
skórę. CERA NORMALNA: Żel przygotowujący do
zabiegu eksfoliacji nanosimy na zwilżoną skórę, lekko wmasowujemy, a następnie zmywamy letnią wodą. Po zmyciu tonizujemy skórę. Powierzchnię skóry poddaną zabiegowi należy
podzielić na obszary. Dobieramy odDŁUGOŚĆ
powiednią długość igieł rollera.
Zabezpieczamy dłonie rękawiczkaZABIEGU
mi jednorazowymi. Roller wyjmujemy z opakowania przy Kliencie.
Skórę poddaną zabiegowi dezynfekujemy preparatem do dezynfekcji skóry, błony śluzowej i ran (czas
dezynfekcji zgodnie z informacjami na
opakowaniu właściwego preparatu).

60
minut

3
Wykonujemy mikronakłuwanie skóry. Rolowanie należy rozpocząć od
czoła, następnie policzki, nos, broda,
szyja, dekolt, omijając okolice oczu
i ust. Jedną ręką delikatnie napinamy
skórę i rolujemy ją w trzech płaszczyznach: pionowo, poziomo i ukośnie, wywierając delikatny nacisk.
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4
Nie należy dociskać rollera zbyt mocno do
skóry, należy kierować się odczuciami Klienta
oraz reakcją skóry na zabieg. Przez cały czas
należy dokładnie obserwować skórę. Podczas mikronakłuwania może pojawić się lekki obrzęk oraz zaczerwienienie, które ustępuje w zależności od rodzaju skóry do kilku dni.
Czas trwania zabiegu (mikronakłuwania) to
około 10 minut. Po zakończeniu dezynfekujemy skórę preparatem do dezynfekcji skóry,
błony śluzowej i ran, usuwając jednocześnie
ewentualną krew, żeby nie blokowała wnikania substancji aktywnych.

Mezoterapia mikroigłowa jest zabiegiem ingerencyjnym
i przez część osób odbieranym jako bolesny. Należy pamiętać o wykluczeniu przeciwwskazań i podpisaniu Karty
Klienta. Żeby zniwelować ból, można zastosować znieczulenie w formie kremu. Żeby jego działanie było jak najbardziej efektywne, przed położeniem znieczulenia należy skórę dokładnie odtłuścić. Do odtłuszczenia polecamy
alkoholowe preparaty dezynfekujące. Działanie znieczulenia wspomaga także zastosowanie okluzji, którą można
wykonać przy użyciu folii kosmetycznej.

WAŻNE INFORMACJE

• 3
 -6 zabiegów raz na 2 lub 4 tygodnie w zależności od reakcji skóry oraz od długości igieł rollera.
• Przed użyciem obowiązkowe jest odbycie szkolenia.
• Karty zgody Klienta dostępne w formie PDF u szkoleniowców
Bielenda Professional.
• Zabieg wspomagający odmłodzenie i remodeling twarzy.

5
Na skórę poddaną mikronakłuwaniu
aplikujemy jeden z aktywnych koncentratów Bielenda Professional dostosowany do potrzeb skóry. W celu uspokojenia i złagodzenia skóry aplikujemy
Ultrałagodzącą maskę algową do twarzy z glinką okrzemkową. Pozostawiamy na 15 minut, następnie usuwamy
w całości.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy Krem ochronny do twarzy SPF 50.
UWAGA! Po zabiegu roller umieszczamy w wanience do dezynfekcji. Czas
dezynfekcji dostosowujemy do zaleceń
producenta preparatu dezynfekcyjnego. Następnie roller należy przepłukać
pod bieżącą wodą, wysuszyć i umieścić
w oryginalnym etui i kartoniku. Etui należy przetrzeć preparatem do szybkiej
dezynfekcji. Kartonik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Klienta,
datą zabiegu i potwierdzającym podpisem Klienta.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

AKTYWNY KONCENTRAT
Z NISKOCZĄSTECZKOWYM KWASEM
HIALURONOWYM

AKTYWNY KONCENTRAT
Z ROŚLINNYMI KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

Przeznaczenie:
cera sucha, odwodniona, zmarszczki.

Przeznaczenie:
cera pozbawiona
elastyczności i jędrności.

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy Kwas
hialuronowy, Gliceryna, Hydrolizowane
Glikozaminoglikany (HGAG),
Witamina B3, Kwas mlekowy.
Działanie:
• poprawia nawilżenie skóry
• wygładza drobne linie i zmarszczki
• regeneruje i odmładza skórę.
Pojemność: 10 x 3 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137335
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Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Alp Rose,
PhytoCellTecTM Argan, Gliceryna,
Witamina B3, Kwas mlekowy.
Działanie:
• zwiększa elastyczność
i jędrność skóry
• rewitalizuje i odżywia skórę
• regeneruje skórę i poprawia jej wygląd.
Pojemność: 10 x 3 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137334

N IA J ĄC

ULTRAŁAGODZĄCA MASKA ALGOWA
Z GLINKĄ OKRZEMKOWĄ
Przeznaczenie:
po zabiegu kosmetycznej mezoterapii
mikroigłowej (roller),
po zabiegu mezoterapii bezigłowej,
tlenowej, po ultradźwiękach,
po zabiegu eksfoliacji kwasami,
po zabiegach radiofrekwencji
i fotoodmładzania, inne zabiegi
kosmetyczne.
Składniki aktywne:
Glinka okrzemkowa, Alginat
(100% ekstrakt z alg brunatnych).
Działanie:
• wycisza i łagodzi skórę po zabiegach
• niweluje zaczerwienienia
• intensyfikuje proces regeneracji
mikrouszkodzeń
• poprawia jędrność i elastyczność.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137336
Indeks (Opakowanie uzupełniające):
137337

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
Pielęgnacja
bezpośrednio
po zabiegu
MESO MED.

W celu przedłużenia
i zintensyfikowania
efektów zabiegu
rekomendujemy
Bielenda Professional
SUPREMELAB
PRO AGE
EXPERT.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl
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MICROBIOME
PRO CARE

ZABIEG RÓWNOWAŻĄCO-OCHRONNY
DLA SKÓRY TWARZY

WSKAZANIA
• skóra problematyczna, dysfunkcyjna • sucha, odwodniona • osłabiona kuracjami przeciwtrądzikowymi
i agresywnymi zabiegami kosmetycznymi • brak równowagi mikrobioty skórnej wynikający z takich czynników jak stres, zanieczyszczenie środowiska, przyjmowane leki, promieniowanie UV

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

SYNBIOTIC COMPLEX

Kompleks pre- i probiotyków oraz kwas mlekowy. Wzmacnia naturalne funkcje obronne skóry, pomaga w odbudowie zdrowej mikrobioty skórnej, wygładza, rozświetla, restrukturyzuje skórę dysfunkcyjną, poprawia jej komfort,
nawilża, odżywia.

DZIAŁANIE
• pomaga odbudować mikrobiotę skóry • intensywnie
nawilża, łagodzi • wzmacnia naturalne funkcje obronne skóry • regeneruje • chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych • przywraca zdrowy
i promienny wygląd • koi skórę, np. po intensywnych zabiegach kosmetycznych

BIOPROTECTION SHIELD

Bariera chroniąca przed szkodliwym działaniem „miejskich” czynników zewnętrznych: promieni UV, pyłu węglowego, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

β-GLUKAN
Polisacharyd, poprawia mechanizmy obronne skóry,
zwiększa jej zdolności do regeneracji, intensywnie łagodzi, stymuluje odnowę kolagenu, przyspiesza gojenie skóry, działa przeciwzapalnie, nawilża.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej preparatami z oferty Bielenda Professional
dobranymi do rodzaju skóry klienta.
Szczególnie polecamy produkty z linii MICROBIOME Pro Care. Delikatny żel micelarny do demakijażu nanosimy na suchą skórę twarzy i szyi,
delikatnie rozmasowujemy kolistymi ruchami. Całość zmywamy przy
pomocy wilgotnych chust zabiegowych lub płatków kosmetycznych.
Po oczyszczeniu skóry przecieramy
ją wacikiem nasączonym Delikatnym
tonikiem do twarzy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Marta Zielińska – Kosmetyczka Roku 2018, magister pedagogiki, dyplomowana kosmetyczka, absolwentka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu kosmetologii i psychodietetyki. Wykładowca w szkołach
policealnych i państwowy egzaminator w zawodzie Technik usług kosmetycznych. Aktualnie słuchaczka studiów
podyplomowych z zakresu zielarstwa i fitoterapii.

Wykonujemy peeling przy użyciu Delikatnego peelingu enzymatycznego w piance. Porcję preparatu dozujemy na skórę
(omijając okolice oczu) i pozostawiamy
na około 10 minut. Preparat dokładnie
zmywamy przy pomocy wilgotnych
chust zabiegowych lub płatków kosmetycznych, skórę tonizujemy

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
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Aplikujemy Multiaktywny równoważąco‑ochronny koncentrat do
twarzy. Delikatnie wmasowujemy
w skórę, aby wzmocnić działanie
preparatu wprowadzamy go za pomocą ultradźwięków lub zabiegu
mezoterapii bezigłowej.

4
Na okolicę zabiegową aplikujemy kryjącą
warstwę Równoważąco-ochronnej kremowej
maski do twarzy (oczy i usta można zabezpieczyć kompresami z płatków kosmetycznych nasączonych Satynową Wodą Różaną)
i pozostawiamy na skórze, przygotowując
jednocześnie maskę algową.

Wykorzystaj ten zabieg w terapii skóry z acne tarda (trądzikiem dorosłych), szczególnie, jeśli proponujesz Klientowi serię eksfoliacji kwasowej. Zawarty w preparatach
Beta-glukan poprawia funkcje odpornościowe naskórka,
a połączenie prebiotyków i probiotyków pomaga w przywróceniu prawidłowej mikroflory naskórka. W terapii tego typu cer ważne jest nie tylko złuszczanie, ale przede
wszystkim odbudowa płaszcza hydrolipidowego. Olej
z szałwii hiszpańskiej, bogaty w NNKT, przyspieszy regenerację uszkodzonych tkanek, zapobiegnie rozwojowi
stanów zapalnych, chroniąc jednocześnie cerę przed nadmierną utratą wody.

WAŻNE INFORMACJE

• Z
 abieg można stosować jako terapię łączoną m.in. w trakcie lub
na zakończenie serii zabiegów kwasowych X-Foliate.
• Poszczególne preparaty mogą stanowić uzupełnienie innych procedur zabiegowych dostosowywanych indywidualnie do potrzeb
skóry klienta.

5
Równoważąco-ochronną algową maskę do twarzy przygotowujemy łącząc
2 miarki proszku oraz 2 miarki letniej wody mineralnej (niegazowanej) do uzyskania gładkiej masy. Aplikujemy równomierną, kryjącą warstwę na twarz klienta, po
około 25–30 minutach maskę zdejmujemy w całości. Aplikując maskę na twarz,
szyję i dekolt, zwiększamy proporcję do
3 miarek proszku i 3 miarek wody.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na twarz
i szyję Równoważąco‑nawilżający krem do
twarzy. W celu wzmocnienia i utrwalenia
efektów zabiegu rekomendujemy do pielęgnacji domowej Mikrobiotyczny krem kojąco-nawilżający z serii Microbiome Pro Care
Bielenda Professional SUPREMELAB.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

DELIKATNY ŻEL MICELARNY DO
DEMAKIJAŻU
Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha, odwodniona,
wrażliwa, osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak
równowagi mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex, Skwalan,
Trehaloza, Olej z Szałwii
Hiszpańskiej, Oczar Wirginijski,
D-panthenol, Olej Awokado.
Działanie:
• łagodnie i dokładnie usuwa
makijaż
• oczyszcza skórę
• koi, łagodzi podrażnienia.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137584
MULTIAKTYWNY RÓWNOWAŻĄCO-OCHRONNY KONCENTRAT DO
TWARZY
Przeznaczenie:
skóra problematyczna, dysfunkcyjna,
sucha, odwodniona, wrażliwa,
osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak równowagi
mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex,
Ultramikrocząsteczkowy Kwas
Hialuronowy, Kwas Mlekowy, Mleczan
Sodu, Ekstrakt z Szałwii Hiszpańskiej,
Oczar Wirginijski, Bioprotection
Shield.
Działanie:
• pomoc w odbudowie mikrobioty
• regeneracja
• ochrona przed czynnikami
zewnętrznymi
• ukojenie
• wzmocnienie skóry
• przywrócenie komfortu.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137706

DELIKATNY TONIK DO TWARZY
Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha, odwodniona,
wrażliwa, osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak
równowagi mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex, Woda
Różana, Kwas Hialuronowy, Oczar
Wirginijski.
Działanie:
• przywraca fizjologiczne pH skóry
• nawilża i koi
• wzmacnia skórę.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137585

DELIKATNY PEELING ENZYMATYCZNY
W PIANCE
Przeznaczenie:
skóra problematyczna, dysfunkcyjna,
sucha, odwodniona, wrażliwa, osłabiona
m.in. kuracjami przeciwtrądzikowymi, brak
równowagi mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Keratolityczny Kwas Mlekowy, β-Glukan,
Complete Biotic Formula.
Działanie:
• bardzo delikatnie złuszcza
• przygotowuje do przyjęcia składników
aktywnych.
Pojemność: 160 ml
Wydajność: 15 zabiegów
Indeks: 137586

RÓWNOWAŻĄCO-OCHRONNA
KREMOWA MASKA DO TWARZY

RÓWNOWAŻĄCO-OCHRONNA
ALGOWA MASKA DO TWARZY

Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha,
odwodniona, wrażliwa,
osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak
równowagi mikrobioty skórnej.

Przeznaczenie:
skóra problematyczna, dysfunkcyjna,
sucha, odwodniona, wrażliwa, osłabiona
m.in. kuracjami przeciwtrądzikowymi,
brak równowagi mikrobioty skórnej.

Składniki aktywne:
Synbiotic Complex,
Bioprotection Shield, β-glucan,
Skwalan, Niskocząsteczkowy
Kwas Hialuronowy, Witamina E,
Trehaloza, Olej z Nasion Chia.
Działanie:
• pomoc w odbudowie
mikrobioty skóry
• regeneracja
• ukojenie
• wzmocnienie skóry
• przywrócenie komfortu.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137707

Składniki aktywne:
Synbiotic Complex, Allantoina, β-Glucan,
Kwas Hialuronowy, Tlenek Cynku,
Ziemia Okrzemkowa, Mączka Ryżowa.
Działanie:
• pomoc w odbudowie mikrobioty
skóry
• regeneracja
• ukojenie
• wzmocnienie skóry
• przywrócenie komfortu.
Pojemność: 160g
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks: 137705
RÓWNOWAŻĄCO-NAWILŻAJĄCY KREM DO
TWARZY
Przeznaczenie:
skóra problematyczna, dysfunkcyjna, sucha,
odwodniona, wrażliwa, osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak równowagi mikrobioty
skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex, β-Glukan, Olej z Szałwii
Hiszpańskiej, Oczar Wirginijski, Skwalan, Trehaloza,
Bioprotection Shield, Olej Awokado, Witamina E.
Działanie:
• nawilża
• pomaga w odbudowie mikrobioty skórnej
• koi, wzmacnia
• chroni przed czynnikami zewnętrznymi,
wzmacnia.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137664

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej serię
Bielenda Professional SUPREMELAB Microbiome Pro Care.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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MED TECHNOLOGY

WIELOPŁASZCZYZNOWY ZABIEG
NAPINAJĄCO-LIFTINGUJĄCY
Z PEPTYDAMI I KOMPLEKSEM IST

TOTAL LIFTING PPV+

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• skóra dojrzała, sucha z utratą elastyczności i jędrności
• zmarszczki, także mimiczne • zapobieganie oznakom
starzenia się skóry, w tym fotostarzenia

IST COMPLEX

Połączenie opatentowanego, hydrolizowanego biopolimeru (pochodzenia naturalnego) z suszoną żywicą drzew afrykańskich – natychmiastowo napina skórę poprzez działanie
mechaniczne.

DZIAŁANIE
• natychmiastowo wygładza, napina i ujędrnia skórę • modeluje kontur twarzy • zmniejsza widoczność
zmarszczek mimicznych • odżywia • nawilża i poprawia
koloryt skóry

ARGIRELINE™ – NEUROPEPTYD

Blokuje uwalnianie neuroprzekaźnika, obniża intensywność
oraz częstotliwość mikroskurczów mięśni mimicznych.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

TRIPEPTYD

Ujędrnia, uelastycznia i zwiększa gęstość skóry, pobudzając produkcję kolagenu oraz chroniąc ją przed fotostarzeniem.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej preparatami z oferty Bielenda Professional
dobranymi do rodzaju skóry klienta.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.
Pamiętaj, że maskę Total Lifting PPV+ możesz nakładać
na dwa sposoby. Pierwszy znany Ci ze schematu zabiegu, a drugi z wykorzystaniem gazy którą delikatnie „wtapiasz” w twarz klienta zaraz po nałożeniu dwóch warstw
Aktywnej Napinająco Liftingującej maseczki to twarzy
Step 1. Pozwoli to na ściągniecie preparatu w jednym płacie. Koniecznie zabezpiecz oczy klienta! Zagwarantujesz
tym komfort i bezpieczeństwo zabiegu.

Na obszar skóry objęty zabiegiem (twarz,
szyja, dekolt) aplikujemy cienką warstwę Aktywnego peelingu enzymatycznego do twarzy. Zmywamy czystą, letnią wodą po upływie
około 10 minut. Peeling delikatnie musuje, co
może wywoływać dodatkowe przyjemne odczucia na skórze. Uwaga! Peeling, masując
delikatnie, zwiększa objętość. Należy omijać
okolice oczu, ust i otworów nosowych z zachowaniem około 1 cm marginesu. W przypadku podrażnienia zmyć letnią wodą.

WAŻNE INFORMACJE
• Zalecana seria to 4-6 zabiegów raz w tygodniu
• Zabieg idealnie sprawdza się jako zabieg bankietowy, natychmiastowo napinający i ujędrniający.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

3
Na skórę aplikujemy Liftingująco-ujędrniające serum do twarzy, szyi
i dekoltu. Wykonujemy delikatny
masaż. Aby wzmocnić działanie preparatu, może on być także wprowadzony za pomocą ultradźwięków
lub zabiegu mezoterapii bezigłowej.
Preparatu nie zmywamy.
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4

60
minut

Za pomocą pędzla aplikujemy Aktywną napinająco-liftingującą maskę do twarzy, szyi
i dekoltu step 1. Nakładamy kolejno 2 warstwy preparatu zgodnie z kierunkiem przebiegu mięśni, omijając okolice oczu, ust
i otworów nosowych. Pozostawiamy na skórze na około 10 min.

5
Następnie, po zabezpieczeniu oczu i ust
wilgotnymi kompresami (na oczy polecamy kompres z Satynowej wody różanej), dozujemy spray – Aktywną napinająco-liftingującą maskę do twarzy,
szyi i dekoltu step 2. Odpowiednią ilość
preparatu dozujemy z odległości około 20 cm, aby uzyskać efekt delikatnej mgiełki. Pozostawiamy na skórze na
około 10 min do połączenia się preparatów, po tym czasie maskę zdejmujemy w całości. Ewentualne pozostałość
preparatów należy zmyć Satynową wodą różaną lub tonikiem dopasowanym
do rodzaju skóry klienta.

6
Na zakończenie zabiegu delikatnie wmasowujemy Multipeptydowy liftingująco-ujędrniający krem do twarzy. W celu
wzmocnienia i utrwalenia efektów zabiegu, rekomendujemy do pielęgnacji domowej serię Bielenda Professional SUPREMELAB Pro Age Expert.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

AKTYWNY PEELING
ENZYMATYCZNY
Przeznaczenie: skóra dojrzała,
sucha z utratą elastyczności
i jędrności, zmarszczki, także
mimiczne, zapobieganie
oznakom starzenia się skóry,
w tym fotostarzenia.

LIFTINGUJĄCO-UJĘDRNIAJĄCE SERUM
DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU
Przeznaczenie: skóra dojrzała,
sucha z utratą elastyczności
i jędrności, zmarszczki – także
mimiczne, zapobieganie
oznakom starzenia się skóry,
w tym fotostarzenia.

Składniki aktywne:
Keratolina, Betaina, Trehaloza,
Oxygenating Complex
Działanie:
• delikatnie złuszcza martwe
komórki naskórka
• wygładza strukturę skóry
• rozjaśnia i poprawia koloryt
skóry
• przygotowuję skórę
do przyjęcia składników
aktywnych..
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 35 zabiegów
Indeks 137635

Składniki aktywne:
R-Peptides, Argireline™,
FP Complex, Krzemionka
Organiczna, Elastyna,
Kwas Hialuronowy.
Działanie:
• przeciwzmarszczkowe
• ujędrnia, napina skórę
• pomaga wygładzić
zmarszczki, w tym mimiczne
• odżywia i stymuluje.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks 137638

AKTYWNA NAPINAJĄCO-LIFTINGUJĄCA MASKA
DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU
– STEP 2

MULTIPEPTYDOWY
LIFTINGUJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY KREM
DO TWARZY 100 ml

Przeznaczenie: skóra dojrzała,
sucha z utratą elastyczności
i jędrności, zmarszczki – także
mimiczne, zapobieganie
oznakom starzenia się skóry,
w tym fotostarzenia.

Przeznaczenie: skóra dojrzała,
sucha z utratą elastyczności
i jędrności, zmarszczki – także
mimiczne, zapobieganie
oznakom starzenia się skóry,
w tym fotostarzenia.

Składniki aktywne:
Peel-Off Activating Complex.

Składniki aktywne:
R-Peptides, Argireline™,
Tripeptyd, IST Complex,
Krzemionka Organiczna,
Witamina E, Ekstrakt z Lotosu,
Olej Kahai, Olej Tsubaki..
Działanie:
• liftingujące i ujędrniające
• odżywcze
• przeciwzmarszczkowe
• napinające
• stanowi dobrą bazę pod
makijaż.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks 137640

Działanie:
• aktywuje maskę ze Stepu 1
• pozwala na zastygnięcie
i ściągnięcie maski.
Pojemność: 75 ml
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks 137637

AKTYWNA NAPINAJĄCO-LIFTINGUJĄCA MASKA
DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU
– STEP 1
Przeznaczenie: skóra dojrzała,
sucha z utratą elastyczności
i jędrności, zmarszczki – także
mimiczne, zapobieganie
oznakom starzenia się skóry,
w tym fotostarzenia.
Składniki aktywne:
Tripeptyd, Argireline™,
IST Complex, Krzemionka
Organiczna, Lifting Complex.
Działanie:
• oprzeciwzmarszczkowe
• ujędrnia, napina skórę
• pomaga wygładzić
zmarszczki, w tym mimiczne
• odżywia i stymuluje.
Pojemność: 175 g
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks 137636

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
serię Bielenda Professional SUPREMELAB
Pro Age Expert.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ENERGETYZUJĄCO-DOTLENIAJĄCY
ODDECH DLA SKÓRY TWARZY

SKIN BREATH
WSKAZANIA
• skóra zmęczona i niedotleniona • skóra palacza, poszarzała • zmarszczki, brak jędrności skóry • skóra sucha • skóra dotknięta przedwczesnym starzeniem i stresem oksydacyjnym • cienie i obrzęki pod oczami • skóra
wrażliwa • skóra osób nadużywających opalania

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KOENZYM Q10

Składnik oddychania komórkowego. Pomaga przyswoić
komórce tlen i produkować ATP, czyli paliwo komórkowe,
na które rośnie zapotrzebowanie, gdy komórka narażona
jest na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.
Podanie Koenzymu Q10 w liposomie zwiększa jego dostępność w skórze.

DZIAŁANIE
• rozświetla • rozjaśnia i dotlenia skórę • hamuje zmiany
spowodowane stresem oksydacyjnym i destrukcyjnym
działaniem promieniowania ultrafioletowego • redukuje
cienie i obrzęki pod oczami • wypłyca zmarszczki • powoduje wzrost napięcia skóry

MINERAŁY MORSKIE

Składniki zapewniające prawidłowy poziom odżywienia
skóry, wpływają na jej lepsze ukrwienie i blokują transepidermalną utratę wody przez naskórek.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

ŻEŃ-SZEŃ

Składnik przywracający witalność, stosowany w medycynie chińskiej od czterech tysięcy lat. Charakteryzuje się
bogactwem witamin, minerałów, aminokwasów, polisacharydów i najważniejszych – ginsenozydów, które zwiększają zdolność hemoglobiny do przyłączania tlenu, wpływając na lepsze odżywienie i dotlenienie skóry.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej preparatami z oferty Bielenda Professional,
dobranymi do rodzaju skóry Klienta.
Szczególnie polecamy produkty z linii Skin Breath. W celu oczyszczenia
skóry nakładamy na wacik Skin Breath Micelarny żel‑krem do demakijażu twarzy. Żel jest doskonały także
do demakijażu wrażliwej skóry oczu.
Po oczyszczeniu skóry przecieramy
ją wacikiem nasączonym Energetyzującą esencją tonizującą do twarzy.
Nie zmywamy.

3
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W oczyszczoną skórę wmasowujemy Skin Breath Energetyzująco-odżywczy koncentrat do twarzy. Preparat można także wprowadzać
przy pomocy ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. Można pracować bezpośrednio na koncentracie lub użyć żelu sprzęgającego do
ultradźwięków. Nie zmywamy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Na oczyszczoną skórę nanosimy porcję Bubble Peel Mask (około 10 doz). Maska musując, delikatnie łaskocze skórę.
Po upływie około 10 minut zmywamy czystą
wodą. Uwaga! Maska musując znacznie
zwiększa objętość, dlatego należy
omijać okolice oczu, ust i otworów nosowych z zachowaniem
DŁUGOŚĆ
około 1 cm marginesu. W przyZABIEGU
padku podrażnienia zmywamy
letnią wodą.

60
minut

4
Celem stworzenia okluzji aplikujemy maskę
algową dostosowaną do rodzaju skóry klienta. Maskę przygotowujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pełna oferta masek algowych na str. 63.

Zabieg gwarantuje natychmiastowy efekt rozświetlenia
skóry oraz redukcję ceni i obrzęków pod oczami. Rekomenduję go również jako zabieg „bankietowy”. Świetnie
sprawdzi się dla skór dotkniętych stresem oksydacyjnym
powodującym przedwczesne starzenie się skóry. Dzięki profesjonalnej pielęgnacji domowej z linii Skin Breath,
Klientki cieszyć się będą wzmocnionym i utrwalonym
efektem zabiegu.

WAŻNE INFORMACJE

• Innowacyjne formuły peelingu enzymatycznego oraz maski algowej.
• 4-8 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo dla szybkiej poprawy kondycji skóry.
• Uprzedzamy Klienta, że peeling – Bubble Peel Mask może wywołać uczucie łaskotania.

5
Na zakończenie zabiegu aplikujemy
Skin Breath Energetyzująco-dotleniający krem do twarzy, delikatnie go wmasowując.

6
W celu wzmocnienia i utrwalenia efektów zabiegu rekomendujemy produkty do profesjonalnej pielęgnacji domowej Bielenda Professional SUPREMELAB
ENERGY BOOST.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

MICELARNY ŻEL-KREM DO
DEMAKIJAŻU TWARZY

ENERGETYZUJĄCA ESENCJA
TONIZUJĄCA DO TWARZY

MUSUJĄCA MASKA PEELINGUJĄCA DO
TWARZY

Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona,
poszarzała, sucha i wrażliwa,
zmarszczki, przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra zniszczona
opalaniem.

Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona,
poszarzała, sucha i wrażliwa,
zmarszczki, przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra zniszczona
opalaniem.

Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona, poszarzała,
sucha i wrażliwa, zmarszczki, przedwczesne
starzenie, stres oksydacyjny, skóra zniszczona
opalaniem.

Składniki aktywne:
Trehaloza, Ekstrakt z Żen-szenia,
Sorbitol, D-panthenol.
Działanie:
• łagodnie i dokładnie usuwa makijaż
• oczyszcza skórę
• przygotowuje skórę do zabiegu
• koi.
Pojemność: 500 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137516

Składniki aktywne:
Kwas Hialuronowy, Esencja Wody
Pomarańczowej, Ekstrakt Filtratu
Drożdżowego.
Działanie:
• przywraca fizjologiczne pH skóry
• nawilża
• rewitalizuje skórę.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137515

ENERGETYZUJĄCO-ODŻYWCZY
KONCENTRAT DO TWARZY
Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona, poszarzała,
sucha i wrażliwa, zmarszczki, przedwczesne
starzenie, stres oksydacyjny, skóra zniszczona
opalaniem.
Składniki aktywne:
Ekstrakt z Żen-szenia, Koenzym Q10, Kofeina,
Witamina C, Kwas Hialuronowy.
Działanie:
• przywraca witalność
• dotlenia, odżywia
• regeneruje skórę
• wspomaga metabolizm komórkowy
• nawilża.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137514

Składniki aktywne:
Minerały Morskie, Papaina, Kwas Cytrynowy,
Trehaloza.
Działanie:
• delikatnie złuszcza powierzchowne
warstwy naskórka
• przygotowuje skórę do przyjęcia
składników aktywnych
• rozświetla
• wygładza.
Pojemność: 45 g
Wydajność: 5 zabiegów
Indeks: 137512

ENERGETYZUJĄCO-DOTLENIAJĄCY KREM DO TWARZY
Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona,
poszarzała, sucha i wrażliwa,
zmarszczki, przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra zniszczona
opalaniem.
Składniki aktywne:
Ekstrakt z Żeń-szenia, Koenzym Q10,
Minerały Morskie, Kofeina, Witamina C.
Działanie:
• rewitalizuje skórę
• dotlenia
• nawilża.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137732

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
produktów z linii Bielenda Professional
SUPREMELAB ENERGY BOOST.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG DETOKSYKUJĄCO-REGENERUJĄCY

POWER OF NATURE
WSKAZANIA
• skóra szara, zanieczyszczona, niedotleniona, wymagająca regeneracji, mająca częsty kontakt z niekorzystnymi czynnikami miejskimi • po zabiegach złuszczania
i/lub procedurach medycyny estetycznej, także aparaturowych • skóra podrażniona, starzejąca się, z trądzikiem i/lub z bliznami potrądzikowymi

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

EKSTRAKT ZE ŚLUZU ŚLIMAKA

Działa jak regeneracyjny eliksir. Zawiera kolagen, elastynę,
kwas glikolowy, alantoinę, substancje działające antybakteryjnie oraz witaminy A, C i E. Odbudowuje włókna kolagenowe, rozjaśnia i delikatnie złuszcza.

DZIAŁANIE
• detoksykuje i rozjaśnia skórę • głęboko nawilża i ujędrnia • przywraca funkcje barierowe skórze • działa silnie antyoksydacyjnie • odbudowuje i regeneruje skórę • łagodzi • chroni kolagen i stymuluje jego produkcję
• działa przeciwzmarszczkowo i przeciwstarzeniwo
• absorbuje nadmiar sebum

AKTYWNY WĘGIEL

Charakteryzuje się działaniem głęboko oczyszczającym,
detoksykującym, antybakteryjnym oraz absorbującym
nadmiar sebum.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

MAGNETYT

To naturalny minerał, którego opiłki są cząstką trącą
w peelingu. Oprócz pirotynu jedna z naturalnie występujących substancji magnetycznych. Jego kryształy są przyciągane przez magnes.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Monika Hajdziony – Kosmetyczka Roku 2017, kosmetolog, magister biotechnologii kosmetologicznej, farmaceuta, podolog. Uczestnik licznych szkoleń branżowych,
warsztatów, konferencji i sympozjów.

UWAGA! Należy zabezpieczyć oczy przed
złuszczającymi opiłkami magnetytowymi.
Rekomendujemy wykonanie kompresu na
zmęczone oczy poprzez nasączenie płatków
bawełnianych Satynową wodą różaną. Nakładamy porcję Magnetyczno-enzymatycznego
peelingu
do twarzy i wmasowujemy
DŁUGOŚĆ
go w skórę. Masaż powinien
ZABIEGU
trwać od 2 do 5 minut. Peeling
pozostawiamy na skórze do
10 minut. Opiłki magnetytowe
usuwamy ze skóry za pomocą
dołączonego do zestawu magnesu. UWAGA! Magnes należy
owinąć jednorazową chusteczką.
Resztę preparatu zmywamy przy
użyciu kompresu lub gąbki. Zdejmujemy
z oczu kompresy zabezpieczające.

60
minut

3
Za pomocą dłoni lub przy użyciu
pędzla na okolicę zabiegową aplikujemy Kremową regenerująco-odżywczą maskę do twarzy. W celu intensyfikacji jej działania można
zastosować okluzję. Pozostawić na
15 minut. Resztę preparatu zmywamy za pomocą kompresu lub gąbki.
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4
Na osuszoną skórę aplikujemy Odbudowujące serum naprawcze z ekstraktem ze
śluzu ślimaka. Delikatnie wmasowujemy. Aby
wzmocnić działanie serum, można je wprowadzić za pomocą aparatury rekomendujemy ultradźwięki lub mezoterapię bezigłową.
Nie zmywamy. Jeśli zdecydowaliśmy się na
użycie aparatury, usuwamy jedynie nadmiar
Kontakt-żelu do zabiegu z ultradźwiękami.

Idealny zabieg także dla mężczyzn. Magnetyczno-enzymatyczny peeling dokładnie oczyszcza skórę, przygotowując ją do zabiegu. Dołączony do pakietu magnes
usunie drobiny złuszczające z powierzchni skóry perfekcyjnie radząc sobie z zarostem, nawet tym u brodaczy. Składniki aktywne oczyszczają i detoksykują skórę
zachowując działanie regeneracyjne, co jest szczególnie
ważne w pielęgnacji skóry męskiej.

WAŻNE INFORMACJE

• 4
 -8 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo dla szybkiej poprawy kondycji skóry.
• Uprzedzamy Klienta, że podczas usuwania peelingu ze skóry może czuć mrowienie/łaskotanie.
• Peeling można dokładnie i szybko usunąć bez użycia wody.

5
Detoksykującą maskę algowo-żelową z węglem aktywnym rozrabiamy
w proporcji 2 miarki maski do 3 miarek
zimnej, niegazowanej wody mineralnej. Mieszamy do gładkiej konsystencji i aplikujemy na okolicę zabiegową. Maskę utrzymujemy na skórze do
momentu, aż stężeje. W zależności
od rodzaju skóry Klienta i temperatury w gabinecie ten czas wynosi około 15–20 minut. Po upływie czasu tężenia maskę algowo-żelową zdejmujemy
w całości.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy Regenerujący krem do twarzy z ekstraktem ze śluzu ślimaka SPF 15 delikatnie go
wmasowując. Krem idealnie sprawdza
się także w pielęgnacji wrażliwej okolicy oczu. Pod oczy delikatnie wklepujemy Rewitalizujący krem pod oczy.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

PEELINGUJĄCE

DROBINKI

KREMOWA
REGENERUJĄCO-ODŻYWCZA
MASKA DO TWARZY

MAGNETYCZNO-ENZYMATYCZNY PEELING
DO TWARZY

ODBUDOWUJĄCE SERUM
NAPRAWCZE DO TWARZY
Z EKSTRAKTEM ZE ŚLUZU
ŚLIMAKA

Przeznaczenie:
skóra szara, zanieczyszczona,
niedotleniona, wymagająca
regeneracji i detoksu, mająca
częsty kontakt z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Przeznaczenie:
skóra szara, zanieczyszczona,
niedotleniona, wymagająca
regeneracji i detoksu, mająca
częsty kontakt z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Przeznaczenie:
skóra szara, zanieczyszczona,
niedotleniona, wymagająca
regeneracji i detoksu, mająca
częsty kontakt z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Składniki aktywne:
Olej Awokado, Olej Babassu,
Witamina E, Olej z Róży, Węgiel
Aktywny, Zielona Herbata.
Działanie:
• oczyszcza i detoksykuje
• regeneruje
• działa antyoksydacyjne
i przeciwstarzeniowo
• nawilża
• wygładza.
Pojemność: 150 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137483

Składniki aktywne:
Keratolina, Kwas Hialuronowy,
Drobinki Magnetytowe.
Działanie:
• złuszcza martwe warstwy
naskórka
• wygładza
• nawilża.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137482

DETOKSYKUJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA Z WĘGLEM
AKTYWNYM

REGENERUJĄCY KREM
DO TWARZY Z EKSTRAKTEM
ZE ŚLUZU ŚLIMAKA, SPF 15

Przeznaczenie:
skóra szara, zanieczyszczona,
niedotleniona, wymagająca
regeneracji i detoksu, mająca
częsty kontakt z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Przeznaczenie:
skóra szara, zanieczyszczona,
niedotleniona, wymagająca
regeneracji i detoksu, mająca
częsty kontakt z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Składniki aktywne:
Glukoza, Węgiel Aktywny,
Jedwabna Mąka Owsiana.
Działanie:
• dogłębnie oczyszcza
i detoksykuje skórę
• absorbuje nadmiar serum
• łagodzi podrażnienia.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137481

Składniki aktywne:
Ekstrakt ze Śluzu Ślimaka, Kwas
Hialuronowy, Olej z Róży, Aloes,
Olej Buriti, Olej ze Słodkich
Migdałów.
Działanie:
• regeneruje
• głęboko nawilża
• łagodzi
• wzmacnia kolagen i elastynę
• działa antyoksydacyjnie.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137508

Składniki aktywne:
Kwas Hialuronowy, Ekstrakt ze
Śluzu Ślimaka, Aloes,
Witamina B3.
Działanie:
• nawilża
• łagodzi
• silnie regeneruje.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137484

REWITALIZUJĄCY KREM POD
OCZY
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
zanieczyszczona, wymagająca
regeneracji.
Składniki aktywne:
Ekstrakt ze Śluzu Ślimaka, Olej
z Opuncji Figowej, Ekstrakt
ze Świetlika Lekarskiego, Olej
Awokado, Olej z Rózy, Masło Shea.
Działanie:
• mocno nawilża i regeneruje
• rewitalizuje skórę wokół oczu.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137595

ZABIEG POWER OF NATURE
– DOSTĘPNY W SECIE ZABIEGOWYM
ORAZ W SPRZEDAŻY POJEDYNCZEJ.
PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM
APARATURY

be

oter a p

ltra

d ź wię
ki

ez

ia

SET ZABIEGOWY ZAWIERA:
1 x	Magnetyczno-enzymatyczny peeling
do twarzy, 150 g
1 x	Kremowa regenerująco-odżywcza
maska do twarzy, 150 ml
1 x	Odbudowujące serum naprawcze
do twarzy z ekstraktem ze śluzu
ślimaka, 30 ml
1 x	Regenerujący krem do twarzy
z ekstraktem ze śluzu ślimaka SPF 15
1 x	Magnes neodymowy
1 x	Opaska zabiegowa
5 x	Próbka kremu
Indeks: 200806

u

MAGNES NEODYMOWY
DO ZABIEGU
1 SZTUKA
Indeks: 137487

m

MAGNETYTOWE

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy produkty do pielęgnacji domowej Bielenda
Professional SUPREMELAB Power of Nature.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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HYDRA-HYAL2
INJECTION

ODMŁADZAJĄCY ZABIEG
KOSMETYCZNEJ WOLUMETRII TWARZY

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy typ skóry • zabieg rekomendowany dla osób
po 30. roku życia • skóra z wyraźnie zarysowaną siatką zmarszczek • cera sucha z objawami utraty jędrności
i elastyczności • wrażliwa, skóra z oznakami starzenia

HEKSAPEPTYD (ARGIRELINETM)

Neuropeptyd, blokuje uwalnianie neuroprzekaźnika, obniża intensywność i częstotliwość mikroskurczów mięśni
mimicznych (hamuje intensywne kurczenie się mięśni). Pozwala to na redukcję zmarszczek powstających w wyniku
ruchów mięśni twarzy oraz zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek.

DZIAŁANIE
• intensywnie i długotrwale nawilża • poprawia naturalny owal twarzy • wygładza powierzchowne zmarszczki • uelastycznia i ujędrnia skórę • wygładza • rozświetla i widocznie odmładza skórę • poprawia strukturę
i wygląd skóry

NISKOCZĄSTECZKOWY
KWAS HIALURONOWY (LMW)

Penetruje przez warstwę rogową naskórka, aktywując procesy biochemiczne w głębszych warstwach skóry. Zapewnia utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry na poziomie epidermalnym oraz dermalnym, a także zmniejszenie
TEWL. Zastosowany Niskocząsteczkowy Kwas hialuronowy ma masę cząsteczkową 0,4-100 kDa.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

WYSOKOCZĄSTECZKOWY
KWAS HIALURONOWY (HMW)

Na powierzchni skóry tworzy warstwę okluzyjną tzw. hydrofilm, zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia i zabezpieczając skórę przed utratą elastyczności. Zastosowany Wysokocząsteczkowy Kwas hialuronowy ma masę
cząsteczkową 1-1,5 mln kDa.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy demakijaż oczu i ust
przy użyciu Płynu do demakijażu
oczu i ust. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyszczamy przy użyciu Hialuronowego mleczka do demakijażu
twarzy. Tonizujemy skórę objętą zabiegiem Hialuronowym tonikiem do
twarzy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Na okolicę objętą zabiegiem aplikujemy Hialuronowy peeling enzymatyczny do twarzy
zgodnie z zaleceniami na opakowaniu: nanosimy cienką warstwę na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu,
pozostawiamy na około 3 minuty.
Następnie przez 3 minuty kolistymi ruchami wykonujemy deDŁUGOŚĆ
likatny masaż, w trakcie któreZABIEGU
go dochodzi do rolowania się
produktu i ścierania martwych
komórek naskórka. Preparat
zmywamy letnią wodą, a następnie tonikiem.

60
minut

3
Na oczyszczoną skórę aplikujemy
3,5% Hialuronowe serum do twarzy. Następnie wprowadzamy serum przy pomocy aparatury, np.
ultradźwięków lub wmasowujemy
manualnie, aż do wchłonięcia. Alternatywnie można zastosować Aktywny koncentrat z niskocząsteczkowym
kwasem
hialuronowym
i wykonać ultradźwięki.
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4
UWAGA! W celu wydłużenia czasu umożliwiającego kontakt głowicy ze skórą po aplikacji serum należy zaaplikować kryjącą warstwę Kontakt-żelu do zabiegów z ultradźwiękami. Nie
zmywamy serum, ewentualny nadmiar Kontakt-żelu usuwamy suchymi płatkami. Okolice
oczu zabezpieczamy wilgotnymi płatkami kosmetycznymi nasączonymi Satynową wodą różaną.

Zastosowanie okluzji w postaci maski algowo-gipsowej
do twarzy wspomaga przenikanie składników aktywnych,
zmniejsza TEWL i poprawia nawilżenie naskórka. Dodatkowo, ten rodzaj maski modelującej zastygając, delikantnie napina skórę i poprawia owal twarzy. Maskę nakładamy symetrycznie pasmami w kierunku na zewnątrz i ku
górze zgodnie z układem mięśni.

WAŻNE INFORMACJE

• 4
 -6 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo dla szybkiej poprawy kondycji skóry.
• Upewniamy się, że Klient nie cierpi na klaustrofobię, informujemy, że po nałożeniu maski algowej może odczuwać ciężkość na
twarzy.
• Błyskawiczny efekt napięcia skóry.

5
Nakładamy grubą warstwę Hialuronowej liftingującej maseczki do twarzy. Twarz i szyję pokrywamy dokładnie czystą gazą, pozostawiając wolne
otwory nosowe. Mieszamy 5 miarek
proszku oraz 3 miarki zimnej wody mineralnej (niegazowanej) do uzyskania
jednolitej masy. Następnie od razu nakładamy maskę równomiernie na całą
twarz i szyję, omijając okolice oczu, pozostawiając wolne otwory nosowe. Maskę nakładamy energicznie pasmami na
zewnątrz i lekko ku górze. Po 20 min
maskę zdejmujemy ostrożnie w jednym
kawałku.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na twarz i szyję nanosimy Hialuronowy
krem do twarzy SPF 15.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy
HIALURONOWY TONIK DO
TWARZY

HIALURONOWY PEELING
ENZYMATYCZNY DO TWARZY

Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą jędrności,
skóra z oznakami starzenia.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, w tym sucha, z utratą
jędrności i oznakami starzenia.

Działanie:
• idealnie usuwa makijaż, także
z oczu
• oczyszcza i odświeża skórę
• koi i łagodzi podrażnienia
• optymalnie nawilża.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137455

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy Kwas
hialuronowy, D-panthenol.
Działanie:
• tonizuje i odświeża skórę
• optymalnie nawilża
• zmniejsza napięcie skóry
• idealne zakończenie
demakijażu.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137454

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy Kwas hialuronowy,
Trehaloza, Ekstrakt z papai, Ekstrakt
z ananasa, D-panthenol.
Działanie:
• delikatnie złuszcza martwe komórki
naskórka
• wygładza i nawilża skórę
• skutecznie łagodzi podrażnienia
• rozjaśnia i poprawia koloryt skóry.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137456

3,5% HIALURONOWE SERUM
DO TWARZY

HIALURONOWY KREM
DO TWARZY SPF 15

Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą jędrności,
skóra z oznakami starzenia,
również na okolice oczu.

Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą
jędrności, skóra z oznakami
starzenia.

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy Kwas
hialuronowy, Wysokocząsteczkowy
Kwas hialuronowy, Alantoina,
Witamina E.
Działanie:
• intensywnie nawilża
• stymuluje naturalne
mechanizmy nawilżające skóry
• wygładza skórę
• uelastycznia i ujędrnia
• tworzy na skórze hydrofilm
(zapobiega wysuszaniu)
• spłyca powierzchowne
zmarszczki.
Pojemność: 50 g
Wydajność: 17 zabiegów
Indeks: 137393

Składniki aktywne:
Technologia Hydra-HYAL2
(Niskocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy
Kwashialuronowy,
Hydrolizowane
Glikozaminoglikany,
Heksapeptyd).
Działanie:
• niweluje szorstkość
i napięcie skóry
• długotrwale chroni przed
wysuszaniem
• wygładza i uelastycznia
skórę
• daje efekt delikatnie
matowej skóry.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137734

HIALURONOWE MLECZKO DO
DEMAKIJAŻU TWARZY
Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą jędrności, skóra
z oznakami starzenia.
Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy Kwas
hialuronowy, Alantoina, Witamina E.
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Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą jędrności,
skóra z oznakami starzenia.
Składniki aktywne:
Alginian.
Działanie:
• wspomaga wchłanianie substancji
aktywnych z preparatów
aplikowanych pod maskę
• poprawia jędrność skóry
• modeluje owal twarzy.
Pojemność: 800 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137394

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
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PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY

ANATOMICZNA MASKA
ALGOWO-GIPSOWA
DO TWARZY

zigłowa

W celu zintensyfikowania i przedłużenia
efektów zabiegu rekomendujemy produkty
do pielęgnacji domowej z linii Bielenda Professional
SUPREMELAB HYDRA-HYAL2 INJECTION.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ESSENTIAL

AQUA-PORIN
ULTRA EFFECT

ZABIEG ULTRANAWILŻAJĄCY
O DZIAŁANIU ANTI-AGING

essential

WSKAZANIA

• każdy rodzaj cery po 25. roku życia • cera szczególnie
sucha i odwodniona, niedotleniona • skóra po nadmiernej ekspozycji słonecznej • po zabiegach mikrodermabrazji i eksfoliacji kwasami • po zabiegach medycyny
estetycznej

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

DUO AQUA-PORIN

Powoduje wzrost wydzielania AQP8, które zwiększają zasoby i dyfuzję mocznika w całej epidermie oraz AQP3 spełniające bardzo ważną rolę w magazynowaniu i transporcie
wody w skórze. Stumulacja syntezy AQP8 i AQP3 powoduje również wzmocnienie NMF-u skóry. Nawilża skórę, redukuje transepidermalną utratę wody (TEWL) oraz transepidermalną utratę mocznika (TEUL).

DZIAŁANIE
• intensywnie i długotrwale nawilża skórę z zewnątrz
i od wewnątrz • sukcesywnie aktywuje naturalny akwaporyn w skórze • wzmacnia i regeneruje skórę • nadaje
skórze miękkość i jedwabistą gładkość • zwiększa jędrność i elastyczność skóry • zwiększa poczucie komfortu skóry • koi i łagodzi podrażnienia • nadaje skórze
zdrowy i promienny wygląd

TREHALOZA

Naturalna funkcja trehalozy polega na ochronie ludzkiej
skóry przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.
Jest skutecznym nawilżaczem, gdyż ochrania fibroblasty
przed odwodnieniem. Dostarcza wodę do tkanek, przez
co zmniejsza skutki jej wysuszenia oraz pomaga zachować
naturalną strukturę skóry.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

BETAINA

Naturalny produkt o niezwykłych właściwościach wiązania wody. Chroni skórę przed mechanicznymi i chemicznymi uszkodzeniami. Wygładza skórę, dając natychmiastowe
wrażenie gładkości skóry. Betaina wpływa na prawidłowy
transport wody do, jak i z komórek skóry.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy demakijaż oczu i ust
przy użyciu Płynu do demakijażu
oczu i ust. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyszczamy przy użyciu Ultranawilżającego kremu do demakijażu
twarzy. Tonizujemy skórę objętą zabiegiem Ultranawilżającym tonikiem
do twarzy.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

2 w 1 Enzymatyczny peeling drobnoziarnisty do twarzy z papainą i bromelainą nanosimy na okolicę objętą zabiegiem. Przez około
5-10 minut wykonujemy peeling twarzy, szyi
i dekoltu. Po upływie tego czasu zmywamy
peeling letnią wodą i osuszamy skórę, następnie tonizujemy. UWAGA!
Stosowanie peelingu jest uzaDŁUGOŚĆ
leżnione od rodzaju cery. Należy postępować zgodnie z zaleZABIEGU
ceniami na opakowaniu.

60
minut

3

4

Na oczyszczoną skórę aplikuje- Dodatkowo możemy wykonać relaksacyjmy Ultranawilżające serum do twa- ny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu
rzy. Serum delikatnie wmasowujemy Ultranawilżającego musu do twarzy.
w skórę i wprowadzamy za pomocą
wybranej aparatury (np. ultradźwięków) w celu wzmocnienia efektów.

30

Inspiracją do powstania zabiegu stały się odkrycia naukowe oraz obserwacja fizjologii skóry. Odkrycie Akwaporyn nagrodzono w 2003 roku Nagrodą Nobla. Laboratorium Bielenda Professional wykorzystało to odkrycie,
aby stworzyć zabieg utrzymujący równowagę hydrostatyczną skóry oraz skutecznie odbudowujący strukturę
naskórka. Technologia ciekłokrystaliczna wykorzystana
w zabiegu naśladuje strukturę cementu międzykomórkowego naskórka, dzięki temu skutecznie uszczelnia naturalną barierę skóry.

WAŻNE INFORMACJE

• 6
 -8 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo jako zabieg „bankietowy”.
• W celu wydłużenia czasu kontaktu głowicy ze skórą po serum
aplikujemy warstwę Kontakt-żelu do zabiegów z ultradźwiękami.

5
Po aplikacji serum nasączamy płatki
kosmetyczne Satynową wodą różaną
i nakładamy na oczy jako kompres na
zmęczone powieki. Następnie przygotowujemy Transparentną ultranawilżającą maskę algową do twarzy (2 miarki
proszku oraz 3 miarki zimnej wody mineralnej), nakładamy ją na twarz i szyję.
Wymiennie z maską algową można zastosować Ultranawilżający mus do twarzy. Pozostawiamy na 20 minut, a następnie usuwamy.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb
skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy
Ultranawilżający krem do twarzy na bazie
ciekłokrystalicznej SPF 15.

pielęgnacja twarzy
ULTRANAWILŻAJĄCY TONIK
DO TWARZY

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
sucha i odwodniona.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
sucha i odwodniona.

Składniki aktywne:
Trehaloza, Olej ze słodkich
migdałów, Witamina E.
Działanie:
• skutecznie usuwa makijaż
• przygotowuje do zabiegu
• oczyszcza z wszelkich
zanieczyszczeń
• koi i łagodzi podrażnienia
• optymalnie nawilża
• wygładza i zmiękcza naskórek.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137319

Składniki aktywne:
Kwas mlekowy, Mleczan sodu,
Trehaloza, Betaina.
Działanie:
• tonizuje i odświeża skórę
• optymalnie nawilża
• zmniejsza napięcie
• stanowi idealne zakończenie
demakijażu.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137320

ULTRANAWILŻAJĄCE SERUM
DO TWARZY

Składniki aktywne:
Duo AQUA-Porine, Trehaloza,
Olej winogronowy.

Składniki aktywne:
Papaina, Bromelaina, Mocznik, Olej
Awokado.
Działanie:
• formuła łączy enzymatyczne
i mechaniczne złuszczanie
• rozpuszcza i usuwa martwe
komórki naskórka
• przygotowuje skórę do dalszych
etapów zabiegu
• wygładza i regeneruje
• rozjaśnia, odświeża
• nadaje jedwabistą miękkość.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137321

TRANSPARENTNA
ULTRANAWILŻAJĄCA MASKA
ALGOWA DO TWARZY

W OPAK
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Składniki aktywne:
Trehaloza, Betaina.
Działanie:
• intensywnie nawilża skórę
• wzmacnia jej naturalną barierę
ochronną
• zabezpiecza przed utratą wody
i mocznika
• przywraca elastyczność
• poprawia sprężystość
• wygładza naskórek
• zapobiega procesom starzenia.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137322

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
sucha i odwodniona.

Przeznaczenie:
cera wrażliwa, sucha
i odwodniona.
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Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
sucha i odwodniona.

ULTRANAWILŻAJĄCY MUS
DO TWARZY

2 w 1 ENZYMATYCZNY
PEELING DROBNOZIARNISTY
DO TWARZY Z PAPAINĄ
I BROMELAINĄ

PEŁ

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
sucha i odwodniona.

Y

M

ULTRANAWILŻAJĄCY KREM
DO DEMAKIJAŻU TWARZY

DOS
T

PREPARATY DO ZABIEGU

N IA J ĄC

Składniki aktywne:
Alginat, Trehaloza, Betaina,
Witamina E w mikrokapsułkach.
Działanie:
• zwiększa nawilżenie
i odżywienie skóry
• wycisza i łagodzi
• intensyfikuje proces regeneracji
• zapobiega utracie elastyczności
• napina skórę.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137324
Indeks (Opakowanie
uzupełniające): 137326

Działanie:
• intensywnie nawilża skórę
• aktywuje naturalne
mechanizmy nawilżenia
skóry
• długotrwale chroni przed
wysuszaniem
• niweluje szorstkość
i napięcie skóry.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137323

ULTRANAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY NA BAZIE CIEKŁOKRYSTALICZNEJ SPF 15
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie sucha i odwodniona.
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PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY

ia

Składniki aktywne:
Ceramidy, Fitosterole, Kwas linolowy i linolenowy z Oleju kukui, Kwas linolowy z Oleju
z passiflory, Duo AQUA-Porine, Trehaloza, Betaina.
Działanie:
• intensywnie i długotrwale nawilża (wiąże wodę w skórze)
• chroni przed transepidermalną utratą wody
• aktywuje naturalne mechanizmy nawilżania skóry
• wspomaga odbudowę naturalnego płaszcza lipidowego
• nadaje promienny i zdrowy wygląd skórze
• niweluje uczucie dyskomfortu
• zapewnia prawidłowy poziom nawilżenia.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137325

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu zintensyfikowania i przedłużenia
efektów zabiegu rekomendujemy
stosowanie do pielęgnacji domowej krem
Bielenda Professional SUPREMELAB AQUA PORIN.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG ANTI-AGING
REWITALIZUJĄCY KOMÓRKI SKÓRY
Z PHYTOCELLTECTM ARGAN

ESENCJA MŁODOŚCI
essential

WSKAZANIA

• każdy rodzaj cery po 35. roku życia • cera z objawami
spadku elastyczności i jędrności, ze zwiększoną skłonnością do tworzenia się zmarszczek

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

DZIAŁANIE

PHYTOCELLTEC™ ARGAN

Innowacyjny składnik oparty na roślinnych komórkach
macierzystych otrzymywanych z kiełków arganowych. To
pierwsza substancja aktywna o udowodnionym naukowo
działaniu ochronnym i witalizującym na komórki macierzyste skóry.

• opóźnia starzenie komórek skóry • chroni komórki macierzyste skóry • działa przeciwzmarszczkowo
• efektywnie redukuje zmarszczki • wzmacnia funkcje
ochronne skóry • regeneruje, nawilża i odżywia skórę • minimalizuje wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych • zwiększa gęstość skóry • intensyfikuje
procesy regeneracji skóry

OLEJ ARGANOWY

Pozyskiwany wyłącznie tradycyjną metodą tłoczenia
z orzechów drzewa arganowego. W swoim składzie zawiera: tokoferole, fitosterole, triterpenalkohole, tłuszcze nasycone, nienasycone i omega. Działa antyoksydacyjne. Idealnie nawilża skórę.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

KWAS HIALURONOWY

Bardzo silna substancja nawilżająca, która występuje
w naszej skórze. Silny składnik przeciwzmarszczkowy łatwo i szybko wnika w naskórek, wypełnia zmarszczki od
wewnątrz.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Arganowy peeling do twarzy z komórkami
macierzystymi nanosimy na okolicę objętą
zabiegiem. Przez około 5-10 minut wykonujemy peeling twarzy, szyi i dekoltu. Po upływie tego czasu zmywamy peeling letnią wodą
i osuszamy skórę, następnie tonizujemy.
UWAGA! Stosowanie peelingu
DŁUGOŚĆ
jest uzależnione od rodzaju cery. Należy postępować zgodZABIEGU
nie z zaleceniami na opakowaniu.

60
minut

3
Na oczyszczoną skórę aplikujemy
Serum do twarzy z komórkami macierzystymi. Delikatnie wmasowujemy je w skórę lub w celu wzmocnienia efektów wprowadzamy za
pomocą wybranej aparatury (np.
ultradźwięków).
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4
UWAGA! W celu wydłużenia czasu umożliwiającego kontakt głowicy ze skórą, po
aplikacji serum należy zaaplikować kryjącą warstwę Kontakt-żelu do zabiegów
z ultradźwiękami. Jeśli wprowadzamy serum
bez aparatury, możemy wykonać relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu
Odmładzającego musu do twarzy z komórkami macierzystymi.

Wyciąg z komórek macierzystych z kiełków arganowych
PhytoCellTecTM Argan wykorzystywany w zabiegu Esencja
Młodości, penetrując w głąb skóry poprzez ujścia mieszków włosowych, wyraźnie odmładza, napina i nawilża
skórę, zwiększa jej gęstość, chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Odmładzający mus do twarzy z olejem arganowym idealnie sprawdzi się podczas masażu twarzy.

WAŻNE INFORMACJE

• 6
 -8 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo jako zabieg „bankietowy”.
• Fundamentalne odmłodzenie skóry, pierwszy w Polsce zabieg
anti-aging z roślinnymi komórkami macierzystymi PhytoCellTec™
Argan.

5
Po aplikacji serum nasączamy płatki
kosmetyczne Satynową wodą różaną
i nakładamy na oczy jako kompres na
zmęczone powieki. Następnie przygotowujemy Maskę algową z komórkami
macierzystymi, nakładamy ją na twarz
i szyję. Wymiennie z maską algową,
można zastosować Odmładzający mus
do twarzy z komórkami macierzystymi.
Dla zintensyfikowania działania tej maski poprzez okluzję, proponujemy nałożyć na nią maskę algową. Pozostawiamy na 20 minut, a następnie usuwamy.
Tonizujemy skórę.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Krem odmładzający do twarzy z komórkami macierzystymi SPF 15.

pielęgnacja twarzy

ARGANOWY PEELING
DO TWARZY Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

SERUM DO TWARZY
Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

Przeznaczenie:
cera sucha, mieszana,
wrażliwa.

Przeznaczenie:
rewitalizacja komórek skóry.

Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan, Olej Arganowy,
Witamina E, Kwas hialuronowy.
Działanie:
• odmładza i rewitalizuje skórę
• nawilża, odżywia
• wzmacnia potencjał regeneracyjny
skóry
• zwiększa jędrność i gęstość skóry
• poprawia napięcie skóry
• zmniejsza głębokość zmarszczek
• witalizuje i chroni cenne komórki
skóry właściwej.
Pojemność: 175 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137294

Y

Przeznaczenie:
cera pozbawiona
elastyczności i jędrności.

N IA J ĄC

Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan,
Alginat (100% ekstrakt
z alg brunatnych).
Działanie:
• rewitalizuje komórki skóry
• nawilża i odżywia skórę
• uelastycznia, napina
i zwiększa gęstość skóry
• intensyfikuje procesy
regeneracji skóry.
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Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137295
Indeks (Opakowanie
uzupełniające): 137297

PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY
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Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan, Olej
Arganowy, Bio-Peptydy, Kwas
hialuronowy.
Działanie:
• fundamentalnie odmładza skórę
• nawilża i rewitalizuje skórę
• odżywia komórki macierzyste
skóry właściwej
• wzmacnia potencjał
regeneracyjny skóry
• zwiększa jędrność i gęstość
skóry
• poprawia napięcie skóry
• zmniejsza głębokość
zmarszczek
• witalizuje i chroni cenne komórki
skóry właściwej.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137296

MASKA ALGOWA
DO TWARZY
Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

W OPAK
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O
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Przeznaczenie:
cera pozbawiona elastyczności
i jędrności.

IU
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KREM ODMŁADZAJĄCY
DO TWARZY Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI SPF 15

Przeznaczenie:
cera pozbawiona elastyczności
i jędrności.

Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan,
Arginina, Mocznik, Mleczan
sodu, Kwas mlekowy, Kwas
hialuronowy.
Działanie:
• rewitalizuje komórki skóry
• nawilża i odżywia skórę
• uelastycznia, napina
i zwiększa gęstość skóry
• zmniejsza głębokość
zmarszczek
• intensyfikuje procesy
regeneracji skóry
• wzmacnia funkcje
metaboliczne skóry.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137293

DOS
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Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan,
Olej Arganowy, Oliwa
z oliwek, Olej Awokado,
Olej ze słodkich migdałów,
D-panthenol, Witamina E.
Działanie:
• rewitalizuje komórki skóry
• nawilża i odżywia skórę
• uelastycznia, napina
i zwiększa gęstość skóry
• zmniejsza głębokość
zmarszczek
• intensyfikuje procesy
regeneracji skóry
• wzmacnia funkcje
metaboliczne skóry.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137309

ODMŁADZAJĄCY MUS DO TWARZY
Z KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

m

PREPARATY DO ZABIEGU

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia
efektów zabiegu rekomendujemy stosowanie
do pielęgnacji domowej krem Bielenda Professional
SUPREMELAB CELL-TECH AGE.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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EKSKLUZYWNY ZABIEG
NAWILŻAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY

WODOSPAD ZŁOTA
essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy rodzaj cery • cera wymagająca rozświetlenia
i ujędrnienia • drobne zmarszczki strukturalne i mimiczne • jednorazowo jako zabieg „bankietowy”

KOLOIDALNE ZŁOTO

Niewielki rozmiar cząsteczek złota (ok. 4 mikronów) pozwala na jego wchłonięcie przez skórę, gdzie stymuluje procesy naprawcze, wspomaga wytwarzanie kolagenu
i korzystnie wpływa na ukrwienie naczyń włosowatych.

DZIAŁANIE
• stymuluje produkcję kolagenu i elastyny • intensywnie nawilża i zmiękcza naskórek • poprawia gęstość
i wzmacnia strukturę skóry • spłyca drobne zmarszczki
• odżywia i regeneruje • daje efekt rozświetlonej, pełnej blasku cery

MIKROKOLOAGEN

To tripeptyd o strukturze identycznej do czynnika, który
w naszej skórze stymuluje syntezę kolagenu. Jest to peptyd biomimetyczny, ponieważ naśladuje nasze naturalne
reakcje zachodzące w skórze.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

BOSWELLIA SERRATA

Wykazuje niezwykłe właściwości kojące i łagodzące podrażnienia. Zmniejsza objawy bólu, zaczerwienienia, swędzenia poprzez blokowanie kluczowego enzymu wywołującego reakcje zapalne.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu w sekcji
„Demakijaż”).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.

Aplikujemy na skórę peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do twarzy dostępna na końcu katalogu w sekcji „Peelingi”).

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
Wykonujemy relaksacyjny masaż
twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu
Odżywczego kremu do masażu twarzy. Po wykonanym masażu nadmiar
kremu usuwamy za pomocą wilgotnego kompresu.

34

Zabieg świetnie sprawdzi się w przypadku skór dojrzałych, wymagających ujędrnienia i regeneracji. Dzięki zawartości składników, takich jak: koloidalne złoto, ekstrakt
z kawioru i mieszanki olejów roślinnych skóra po zabiegu będzie wygładzona i odżywiona, a rozświetlające drobinki zawarte w serum i masce algowej zapewniają efekt
zdrowej, pełnej blasku cery.

4
Aplikujemy Ujędrniające serum z koloidalnym złotem. Delikatnie wmasowujemy je
w skórę. Po aplikacji serum nasączamy płatki kosmetyczne Satynową wodą różaną i nakładamy na oczy jako kompres na zmęczone powieki.

WAŻNE INFORMACJE

• 5
 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc lub
jednorazowo jako zabieg „bankietowy”.
• Serum zabiegowe przeznaczone do wprowadzenia manualnego.
• Efekt: ujędrniona, zregenerowana, rozświetlona skóra.

5
Przygotowujemy Maskę algową z koloidalnym złotem, a następnie nakładamy ją na twarz i szyję. Pozostawiamy
na 20 min. Usuwamy maskę i tonizujemy skórę. Następnie aplikujemy Złotą
maseczkę ujędrniającą na twarz, szyję
i dekolt, którą pozostawiamy do wchłonięcia.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Krem regenerujący do twarzy z koloidalnym złotem.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

UJĘDRNIAJĄCE SERUM DO TWARZY
Z KOLOIDALNYM ZŁOTEM

ZŁOTA MASECZKA UJĘDRNIAJĄCA
DO TWARZY

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Koloidalne złoto, Ekstrakt z kawioru.
Działanie:
• pobudza naturalną witalność komórek
• hamuje proces powstawania zmarszczek
• wygładza i spłyca zmarszczki już istniejące
• zwiększa sprężystość i elastyczność
naskórka
• likwiduje przebarwienia i wyrównuje koloryt
skóry
• daje efekt rozświetlonej, pełnej blasku cery.
Pojemność: 50 ml
Wydajność: 25 zabiegów
Indeks: 137112

Składniki aktywne:
Koloidalne złoto, Mikrokolagen, Bio-bustyl,
Ekstrakt z kawioru.
Działanie:
• intensywnie nawilża i zmiękcza naskórek
• pobudza naturalną witalność komórek
• poprawia gęstość i wzmacnia strukturę
skóry
• spłyca drobne zmarszczki
• odżywia i regeneruje
• daje efekt rozświetlonej, pełnej blasku cery.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137251

Składniki aktywne:
Koloidalne złoto, Boswellia Serrata,
Niacinamide PC, Olej Macadamia, Olej kukui,
Arginina.
Działanie:
• przyspiesza regenerację naskórka
dzięki wyjątkowemu połączeniu złota,
aminopeptydów i leczniczych olejów
roślinnych
• nawilża, łagodzi swędzenie i pieczenie
• chroni skórę przed bakteriami
• ochrona UV.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137738
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Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery wymagający regeneracji.
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KREM REGENERUJĄCY DO TWARZY
Z KOLOIDALNYM ZŁOTEM SPF 10

N IA J ĄC

MASKA ALGOWA DO TWARZY
Z KOLOIDALNYM ZŁOTEM
Przeznaczenie:
cera wymagająca poprawy jędrności.
Składniki aktywne:
Koloidalne złoto, Alginat (100% ekstrakt z alg
brunatnych).
Działanie:
• stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
• poprawia gęstość i wzmacnia strukturę
skóry, napina ją i wygładza (lifting)
• modeluje owal twarzy
• neutralizuje wolne rodniki
• głęboko nawilża
• poprawia koloryt skóry.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137095
Indeks (Opakowanie uzupełniające): 200078

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
Kremu regenerującego z Koloidalnym Złotem
Bielenda Professional SUPREMELAB PRECIOUS AGE.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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DIAMENTOWY
LIFTING

EKSKLUZYWNY ZABIEG LIFTINGUJĄCY
DLA CERY DOJRZAŁEJ

essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra dojrzała, o obniżonej jędrności i sprężystości
• cera wymagająca regeneracji, wzmocnienia i ujędrnienia • widoczne zmarszczki strukturalne i mimiczne • zabieg „bankietowy”

SPROSZKOWANY DIAMENT

Mineralna, naturalna substancja krystaliczna określana
„królem klejnotów”. Sproszkowane diamenty mają zdolność odbijania światła, przez co dają efekt rozświetlający,
nadający blasku skórze.

DZIAŁANIE
• liftinguje i ujędrnia • spłyca zmarszczki • poprawia
elastyczność skóry • modeluje kontury twarzy • redukuje objawy zmęczenia i stresu • stanowi zastrzyk
substancji aktywnych, dzięki którym następuje aktywizacja procesów odnowy skóry • poprawia nawilżenie
i koloryt skóry

BIO-BUSTYL®

Zawiera trzy synergicznie działające substancje: biotechnologiczny filtrat bakteryjny bogaty w komórki wzrostowe, biopeptyd stymulujący syntezę kolagenu oraz biopeptyd określany „elastycznym”, gdyż zbudowany jest
z sekwencji elastyny.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

EASY LIFT

Kompleks dwóch synergistycznie działających składników.
Napina skórę poprzez działanie mechaniczne, powodowane strukturą polimeru. Składnik aktywny jest adsorbowany i rozciąga się na powierzchni skóry tworząc jednolity,
elastyczny film. W krótkim czasie cofa się i rozciąga skórę. Skutkuje to widocznym i natychmiastowym wygładzeniem zmarszczek.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Aplikujemy na skórę peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do twarzy dostępna na końcu katalogu).

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
Wykonujemy relaksacyjny masaż
twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu
Odżywczego kremu do masażu twarzy. Po wykonanym masażu nadmiar
kremu usuwamy za pomocą wilgotnego kompresu.
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4
Aplikujemy Diamentowe serum liftingujące do twarzy. Delikatnie wmasowujemy je
w skórę. Po aplikacji serum nasączamy płatki kosmetyczne Satynową wodą różaną i nakładamy na oczy jako kompres na zmęczone powieki.

Zabieg nadaje skórze natychmiastowy efekt napięcia,
spłycenia drobnych zmarszczek oraz nawilżenia i rozjaśnienia kolorytu. Stosowany w serii pozwala w widoczny sposób poprawić ogólną kondycję cery dojrzałej.
W ostatnim etapie zabiegu, po nałożeniu maski algowej,
możemy wykonać relaksujący masaż dłoni, wykorzystując Zimną parafinę-maskę do dłoni z masłem shea, która
dodatkowo zmiękcza, natłuszcza i odżywia skórę.

WAŻNE INFORMACJE

• 8
 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc lub
jednorazowo przed specjalnymi okazjami.
• Serum zabiegowe przeznaczone do wprowadzenia manualnego.
• Efekt: lifting skóry, idealny zabieg „bankietowy”.

5
Przygotowujemy Diamentową maskę
algową, a następnie nakładamy ją na
twarz i szyję. Pozostawiamy na 20 min.
Usuwamy maskę i tonizujemy skórę.
Następnie aplikujemy Diamentową maseczkę liftingującą na twarz, szyję i dekolt, którą pozostawiamy do wchłonięcia.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Diamentowy krem liftingujący do
twarzy SPF 15.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy
DIAMENTOWA MASECZKA LIFTINGUJĄCA
DO TWARZY

Przeznaczenie:
cera dojrzała.

Przeznaczenie:
cera dojrzała.

Składniki aktywne:
Sproszkowany diament, Easy-Lift.
Działanie:
• udoskonala i wzbogaca wszystkie zabiegi
kosmetyczne
• hamuje proces powstawania zmarszczek
• wygładza i spłyca zmarszczki już istniejące
• poprawia sprężystość i elastyczność skóry
twarzy, szyi i dekoltu.
Pojemność: 50 ml
Wydajność: 25 zabiegów
Indeks: 137215

Składniki aktywne:
Sproszkowany diament,
Easy-Lift, Mikrokolagen,
Bio-bustyl.
Działanie:
• liftinguje skórę
• efektywnie poprawia jej napięcie
• wygładza zmarszczki wypełniając je od
środka
• napina i nawilża skórę
• zapobiega wiotczeniu naskórka.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137253
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DIAMENTOWY KREM LIFTINGUJĄCY
DO TWARZY SPF 15
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DIAMENTOWE SERUM LIFTINGUJĄCE
DO TWARZY

N IA J ĄC

DIAMENTOWA MASKA ALGOWA
DO TWARZY

Przeznaczenie:
cera dojrzała wymagająca liftingu.

Przeznaczenie:
cera dojrzała wymagająca liftingu.

Składniki aktywne:
Sproszkowany diament, Easy-Lift
certyfikowany przez ECOCERT, Żeń-szeń,
Kolagen morski.
Działanie:
• nawilża i regeneruje skórę
• wygładza optycznie zmarszczki
• poprawia napięcie skóry
• daje efekt natychmiastowego liftingu
• posiada właściwości antyoksydacyjne
• odmładza i regeneruje komórki skóry.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137290

Składniki aktywne:
Sproszkowany diament, Alginat (100%
ekstrakt z alg brunatnych), Makroelementy,
Mikroelementy.
Działanie:
• optycznie redukuje zmarszczki
• poprawia napięcie skóry, wygładza
• szybko i efektywnie poprawia nawilżenie
• intensywnie odżywia zapewniając
prawidłowe funkcjonowanie skóry
• przedłuża młodość skóry zwalczając wolne
rodniki.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137199
Indeks (Opakowanie uzupełniające): 200182

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
Diamentowy krem liftingujący Bielenda Professional
SUPREMELAB PRECIOUS AGE

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZASTRZYK
MŁODOŚCI

ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY
Z KWASEM HIALURONOWYM

essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy rodzaj cery po 25. roku życia • szczególnie cera
sucha • wymagająca regeneracji • zmarszczki strukturalne i mimiczne • jako uzupełnienie zabiegów medycyny estetycznej • jednorazowo jako zabieg „bankietowy”

KWAS HIALURONOWY

Należy do polisacharydów oraz występuje we wszystkich organizmach żywych. Wiąże wodę w naskórku oraz
jest odpowiedzialny za prawidłowe uwodnienie kolagenu (budulec włókien podporowych skóry). Poprzez
film tworzący się na skórze, zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia i zabezpiecza przed utratą elastyczności.

DZIAŁANIE
• spłyca i wygładza zmarszczki • intensywnie nawilża
poprzez uzupełnienie niedoborów wody w warstwie
rogowej naskórka • chroni skórę przed wysuszeniem
• poprawia gęstość i wzmacnia strukturę skóry • aktywizuje procesy przeciwdziałające starzeniu się skóry
• redukuje objawy zmęczenia i stresu

OLEJ ARGANOWY

Olej pozyskiwany wyłącznie tradycyjną metodą tłoczenia
z orzechów drzewa arganowego. W swoim składzie zawiera: tokoferole, fitosterole, triterpenalkohole i tłuszcze, zarówno nasycone, jak i nienasycone, a także tłuszcze omega. Działa antyoksydacyjnie, dezynfekująco, zabija grzyby,
bakterie, wpływa korzystnie na krążenie krwi, idealnie nawilża skórę.

PRZECIWWSKAZANIA

MIKROKOLAGEN

• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

To miniaturowy fragment białka o strukturze identycznej
do czynnika, który w naszej skórze stymuluje syntezę kolagenu. Jest to peptyd biomimetyczny, ponieważ naśladuje naturalne reakcje zachodzące w skórze, sygnalizując
im inicjację syntezy substancji potrzebnych do wysycenia
skóry. Efektem działania jest wypełnienie zmarszczek od
wewnątrz, czyli wygładzenie cery.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Aplikujemy na skórę peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do twarzy dostępna na końcu katalogu).

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
Na oczyszczoną skórę aplikujemy
Serum z kwasem hialuronowym.
Serum delikatnie wmasowujemy
w skórę lub wprowadzamy za pomocą wybranej aparatury (ultradźwięków) w celu wzmocnienia efektów.
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4
Jeśli wprowadzamy serum bez aparatury
możemy wykonać relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu Odżywczego
kremu do masażu twarzy lub Kawiorowego
kremu do masażu.

Główny składnik aktywny zabiegu – Kwas hialuronowy to
doskonały naturalny nawilżacz. Może związać aż 40 razy więcej cząsteczek wody, niż sam waży. Temu zawdzięczamy jego ogromną zdolność nawilżania, wygładzania
skóry oraz spłycania zmarszczek. To doskonały sposób
na ochronę przed przesuszeniem oraz spowolnienie procesów starzenia. Zastrzyk młodości polecam także jako
zabieg „bankietowy” – daje błyskawiczny efekt, jest nieinwazyjny, a skóra pozostaje nawilżona i gładka.

WAŻNE INFORMACJE

• 6
 -8 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc
lub jednorazowo jako zabieg „bankietowy”.
• W celu wydłużenia czasu kontaktu głowicy ze skórą po serum
aplikujemy warstwę Kontakt-żelu do zabiegów z ultradźwiękami.
• Szybki efekt silnego nawilżenia i gładkiej skóry.

5
Przygotowujemy
Maskę
algową
z kwasem hialuronowym, a następnie nakładamy na twarz i szyję. Pozostawiamy na 20 minut. Usuwamy i tonizujemy skórę. Następnie nakładamy
Przeciwzmarszczkową maseczkę do
twarzy z kwasem hialuronowym, którą
pozostawiamy do wchłonięcia. Ewentualny nadmiar maseczki usuwamy i tonizujemy skórę.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Krem przeciwzmarszczkowy do twarzy z kwasem hialuronowym SPF 15.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

SERUM DO TWARZY Z KWASEM
HIALURONOWYM

PRZECIWZMARSZCZKOWA MASECZKA
DO TWARZY Z KWASEM HIALURONOWYM

Przeznaczenie:
redukcja zmarszczek, nawilżenie.

Przeznaczenie:
cera dojrzała, sucha.

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Mikrokolagen, Tauryna.
Działanie:
• wypełnia zmarszczki, zapewniając
skuteczną terapię przeciwzmarszczkową
• poprawia napięcie skóry.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137249

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Tauryna, Ekstrakt
z granatu.
Działanie:
• wygładza i intensywnie nawilża
• niweluje znajdujące się na skórze
zmarszczki
• wiąże wodę w naskórku
• wzmacnia właściwości ochronne skóry
• uelastycznia naskórek
• wygładza i ujędrnia.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137247
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Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Olej arganowy, Koenzym
Q10.
Działanie:
• zawiera filtr UVA, UVB SPF 15
• pobudza odnowę skóry, regeneruje
i odżywia
• wygładza i poprawa nawilżenie
• dotlenia komórki, neutralizuje wolne rodniki.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137262
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Przeznaczenie:
cera dojrzała, sucha.
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KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY
DO TWARZY Z KWASEM HIALURONOWYM
SPF 15

N IA J ĄC

MASKA ALGOWA DO TWARZY Z KWASEM
HIALURONOWYM
Przeznaczenie:
cera sucha z objawami zmarszczek.
Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Alginat (100% ekstrakt z alg
brunatnych).
Działanie:
• wiąże wodę w naskórku
• niweluje znajdujące się na skórze zmarszczki
• wzmacnia właściwości ochronne skóry
• wygładza i poprawia poziom nawilżenia naskórka
• uelastycznia naskórek, wygładza, ujędrnia.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137248
Indeks (Opakowanie uzupełniające): 200248
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PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
serii Bielenda Professional SUPREMELAB
HYDRA-HYAL2 INJECTION.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG WZMACNIAJĄCY
DLA CERY NACZYNKOWEJ

S.O.S.
essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• cera naczynkowa, skłonna do podrażnień, wrażliwa
• trądzik różowaty • dla kobiet i mężczyzn w każdym
wieku

STABILNA WITAMINA C

Tradycyjne formy Witaminy C są niestabilne, wrażliwe na
tlen, światło, jony metali i szybko ulegają rozkładowi. Stabilna Witamina C, czyli Ascorbyl Glucoside, aktywuje się
już po nałożeniu na skórę. W kontakcie z enzymami skóry
ulega hydrolizie, w wyniku której powstaje czysta, aktywna Witamina C i glukoza. Jest bardzo silnym antyutleniaczem, bierze udział w syntezie kolagenu.

DZIAŁANIE
• obkurcza naczynia krwionośne • wzmacnia odporność ścian naczyń na pękanie • przywraca im elastyczność • zapobiega tworzeniu się teleangiektazji
• zmniejsza wrażliwość termoreceptorów skóry • wyraźnie ją schładza • łagodzi podrażnienia • wzmacnia
funkcje ochronne skóry • wyrównuje koloryt naskórka

EKSTRAKT Z KASZTANOWCA

Zawiera escynę, która w połączeniu z flawonoidami i pochodnymi kumaryny uszczelnia ściany naczyń włosowatych, zmniejsza ich kruchość, przywraca elastyczność, poprawia ukrwienie skóry i mięśni gładkich. Dzięki zawartym
w wyciągu z kasztanowca bioflawonoidom ekstrakt wykazuje również działanie przeciwzmarszczkowe.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

TROXERUTYNA

Posiada intensywne działanie ochronne na naczynia krwionośne, wzmacnia ich ścianki, zapewnia elastyczność. Jest
aktywnym przeciwutleniaczem.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna na końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Aplikujemy na skórę peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do twarzy dostępna na końcu katalogu).

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
Na oczyszczoną skórę aplikujemy Serum na naczynka. Delikatnie
wmasowujemy je w skórę lub w celu
wzmocnienia efektów wprowadzamy za pomocą wybranej aparatury
(np. ultradźwięków).
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4
Jeśli wprowadzamy serum bez aparatury,
możemy wykonać relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu Odżywczego
kremu do masażu twarzy.

Cera z rozszerzonymi naczynkami wymaga szczególnej pielęgnacji. Zaleca się uszczelnianie kruchych naczyń
krwionośnych poprzez stosowanie preparatów redukujących zaczerwienienia oraz łagodzących podrażnienia.
Maska algowa zastosowana w zabiegu delikatnie chłodzi,
uspokaja skórę oraz wyrównuje koloryt skóry. Do ujednolicenia kolorytu skóry rekomendowane jest użycie CC
Kremu korygująco-tonującego do twarzy, który delikatnie dopasuje się do rodzaju cery, rozświetli oraz rozpromieni skórę.

WAŻNE INFORMACJE

• 6
 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc.
• W celu wydłużenia czasu kontaktu głowicy ze skórą po serum
aplikujemy warstwę Kontakt-żelu do zabiegów z ultradźwiękami.
• Efekt to skuteczna redukcja zaczerwienień skóry.

5
Następnie nakładamy Chłodzącą maskę
algową z rutyną i witaminą C (omijając
okolice oczu) lub Wzmacniającą maseczkę do twarzy z rutyną i witaminą C.
Dla zintensyfikowania działania tej maski poprzez okluzję proponujemy nałożyć na nią maskę algową. Pozostawiamy na 20 minut.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu). Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Krem
do twarzy na naczynka z rutyną i witaminą C SPF 15.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

SERUM NA NACZYNKA

WZMACNIAJĄCA MASECZKA DO TWARZY
Z RUTYNĄ I WITAMINĄ C

Przeznaczenie:
cera wrażliwa z rozszerzonymi naczynkami.

Przeznaczenie:
cera wrażliwa z rozszerzonymi naczynkami.

Składniki aktywne:
Rutyna, Ekstrakt z Kasztanowca, Stabilna
witamina C.
Działanie:
• wyraźnie wzmacnia ścianki i elastyczność
naczynek krwionośnych
• przeciwdziała pękaniu naczynek
• skutecznie łagodzi podrażnienia
• aktywnie nawilża skórę
• rozjaśnia i poprawia koloryt naskórka.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137053

Składniki aktywne:
Rutyna, Stabilna witamina C, Kasztan,
Ekstrakt z żurawiny.
Działanie:
• wyraźnie wzmacnia ścianki i elastyczność
naczynek krwionośnych
• skutecznie łagodzi podrażnienia
• pobudza naturalny system obronny skóry
• zapobiega pękaniu naczynek
• niweluje stany zapalne i zmniejsza
zaczerwienienie skóry
• rozjaśnia i poprawia koloryt naskórka.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137287

KREM DO TWARZY NA NACZYNKA
Z RUTYNĄ I WITAMINĄ C SPF 15

CHŁODZĄCA MASKA ALGOWA DO TWARZY
Z RUTYNĄ I WITAMINĄ C

Przeznaczenie:
cera wrażliwa, skłonna do zaczerwienień
i rozszerzonych naczynek.

Przeznaczenie:
cera wrażliwa z rozszerzonymi naczynkami.
Składniki aktywne:
Rutyna, Witamina C, Alginat (100% ekstrakt z alg
brunatnych).
Działanie:
• obkurcza i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych
• wycisza i łagodzi podrażnienia
• rozjaśnia przebarwienia skóry
• oczyszcza skórę z toksyn (detoks), pobudza
mikrocyrkulację
• poprawa wyraźnie jej koloryt
• głęboko nawilża i reguluje gospodarkę wodną skóry
• napina i napręża skórę (lifting).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137016
Indeks (Opakowanie uzupełniające): 137072
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PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY
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Składniki aktywne:
Rutyna, Stabilna witamina C.
Działanie:
• wycisza i łagodzi stany zapalne
• zmniejsza nadreaktywność naczyń
• pobudza naturalny system obronny
• nawilża, poprawia koloryt cery
• zapewnia optymalną ochronę UVA i UVB,
SPF 15.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137147

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów
zabiegurekomendujemy produkty do pielęgnacji domowej
z linii Bielenda Professional SUPREMELAB S.O.S.
Więcej informacji o produktach w rozdziale IV katalogu
Profesjonalna Pielęgnacja Domowa.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-NORMALIZUJĄCY

SEBO-PURITY
essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra mieszana, tłusta, trądzikowa • skóra problematyczna (rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, zaskórniki) • nadmierna produkcja sebum • trądzik młodzieńczy • skóra przetłuszczająca się z tendencją do
błyszczenia

NIACYNAMID

Reguluje rozkład melaniny w naskórku, zapobiegając powstawaniu przebarwień, rozświetla skórę. Wzmacnia barierę skórną: zapobiega przeznaskórkowej utracie wody
(TEWL), ponieważ zwiększa odporność na uszkodzenia.
Poprawia wygląd starzejącej się skóry, stymuluje i zwiększa syntezę kolagenu.

DZIAŁANIE
• oczyszcza skórę poprzez usunięcie głębokich zanieczyszczeń • odblokowuje gruczoły łojowe poprzez
usunięcie martwych komórek naskórka • zwęża pory • normalizuje wydzielanie sebum przez zmniejszenie nadczynności gruczołów łojowych • łagodzi stany
zapalne • zmniejsza ilość zaskórników • odtoksycznia
skórę • łagodzi podrażnienia • poprawia nawilżenie
i strukturę skóry • wyrównuje koloryt

KWAS SALICYLOWY

Organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych
hydroksykwasów karboksylowych. Ma właściwości antyseptyczne, keratolityczne oraz przeciwgrzybiczne.
W większych stężeniach wykorzystuje się go do usuwania
zrogowaciałego naskórka.

PRZECIWWSKAZANIA

OLEJ KUKUI

Bardzo dobrze wchłania się przez skórę, nie pozostawiając
na niej tłustego filmu. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas linolowy. Wykazuje unikatowe działanie zmiękczające naskórek, zwiększa odporność skóry
na czynniki zewnętrzne i łagodzi podrażnienia.

• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy demakijaż oczu i ust
przy użyciu Płynu do demakijażu
oczu i ust. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyszczamy Antybakteryjnym
żelem do demakijażu. Tonizujemy
skórę objętą zabiegiem Antybakteryjnym tonikiem normalizującym.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Enzymatyczny peeling do twarzy nanosimy
na okolicę objętą zabiegiem. Pozostawiamy
go na skórze na ok. 10 minut. Po upływie tego czasu zmywamy peeling letnią wodą i osuszamy skórę, następnie tonizujemy.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

90
minut

3
Nanosimy Maseczkę rozpulchniającą z olejkiem kukui na skórę objętą zabiegiem. W celu intensywnego
rozpulchnienia skóry używamy dodatkowo vapozon lub lampę solux
z filtrem czerwonym. Po 15 min zmywamy maseczkę i przystępujemy do
manualnego oczyszczania skóry. Następnie dezynfekujemy skórę Antybakteryjnym tonikiem i wykonujemy
darsonwalizację.
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Dzięki ukierunkowanym składom wszystkich preparatów zabieg Sebo-Purity z powodzeniem poradzi sobie
z redukcją stanów zapalnych oraz oczyszczeniem skóry.
Antybakteryjna maska doskonale sprawdzi się również
dla skór dojrzałych z tendencją do przetłuszczania się,
a Rozpulchniającą maskę rekomenduję stosować z użyciem Wapozonu lub bez.

4
Nakładamy Oczyszczającą maseczkę błotno-algową lub Antybakteryjną maseczkę
z glinką zieloną. Po 15 min zmywamy, tonizujemy skórę. Nanosimy Serum normalizujące
i delikatnie je wmasowujemy w skórę lub, jeśli
podczas zabiegu nie wykonujemy manualnego oczyszczania – wprowadzamy serum za
pomocą wybranej aparatury (np. ultradźwięków) w celu wzmocnienia efektów. W tym
przypadku proponujemy również nałożyć
kryjącą warstwę Kontakt żelu do zabiegów
z ultradźwiękami.

WAŻNE INFORMACJE

• 4
 –6 zabiegów raz na 2 lub 4 tyg. w zależności od stanu skóry
(bez konieczności każdorazowego oczyszczenia mechanicznego),
dla podtrzymania efektów – raz w miesiącu.
• Zabieg na twarz, szyję, dekolt, plecy, przedramiona, przy mechanicznym oczyszczeniu skóry.
• Efekt to m.in. zmniejszenie widoczności rozszerzonych porów.

5
Przygotowujemy Normalizującą maskę
algowo-żelową Pokrzywa z Melisą i nakładamy ją na twarz i szyję. Pozostawiamy na 20 minut. Maskę usuwamy w całości i tonizujemy skórę.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta produktów dostępna na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy
Krem normalizująco-matujący do twarzy.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

ANTYBAKTERYJNY ŻEL
DO DEMAKIJAŻU

ANTYBAKTERYJNY TONIK
NORMALIZUJĄCY

ROZPULCHNIAJĄCA MASECZKA
DO TWARZY Z OLEJKIEM KUKUI

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do
zmian trądzikowych.

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta i trądzikowa.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Kwas salicylowy, Witamina B3,
Ekstrakt z zielonej herbaty, Alantoina,
D-panthenol.
Działanie:
• delikatnie i dokładnie oczyszcza skórę
• nie zatyka ujść gruczołów łojowych
• zapobiega powstawaniu zaskórników
• reguluje wydzielanie sebum
• usuwa obumarłe komórki naskórka
• nie powoduje podrażnień i nie wysusza
skóry
• łagodzi zmiany zapalne na skórze.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137308

Składniki aktywne:
Niacinamide PC, Aloes, Zielona
herbata.
Działanie:
• dokładnie oczyszcza i ściąga
pory skóry, zmniejszając ich
widoczność
• reguluje pracę gruczołów
łojowych, ogranicza błyszczenie
skóry
• koi i łagodzi podrażnienia
• zmniejsza rozwój bakterii,
powstawanie zaskórników
• pozostawia skórę idealnie czystą,
świeżą i matową.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137194

Składniki aktywne:
Olej kukui i Ekstrakt z prawoślazu,
Mocznik.
Działanie:
• przygotowuje skórę do zabiegu
oczyszczania
• silne zmiękcza i nawilża naskórek
• poprawia ukrwienie i dotlenienie
skóry
• koi i łagodzi podrażnienia.
Pojemność: 150 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137005

SERUM NORMALIZUJĄCE
DO TWARZY

ANTYBAKTERYJNA MASECZKA
DO TWARZY Z GLINKĄ ZIELONĄ

Przeznaczenie:
cera wymagająca gruntownego
oczyszczenia, tzw. cera palacza.

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta
i trądzikowa.

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta, trądzikowa.

Składniki aktywne:
Algi Laminaria, Morszczyn.

Składniki aktywne:
Glinka zielona, Zielona herbata,
Alantoina.
Działanie:
• działa antybakteryjnie
i przeciwzapalnie
• głęboko oczyszcza ujścia
gruczołów łojowych
• redukuje zaczerwienienia
i podrażnienia naskórka
• ściąga rozszerzone ujścia
gruczołów łojowych
• wzmacnia, ujędrnia i wygładza
naskórek.
Pojemność: 150 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137025

Działanie:
• głęboko oczyszcza skórę, absorbuje
ok. 95% zanieczyszczeń: nadmiar
sebum, toksyny i szkodliwe jony metali
• obniża nadwrażliwość skóry
i przeciwdziała podrażnieniom
• neutralizuje wolne rodniki, napina,
ujędrnia i wygładza skórę (lifting)
• głęboko nawilża, reguluje
gospodarkę wodną skóry
• dostarcza składników
odżywczych, makroi mikroelementów, witamin
i fitohormonów
• działa odświeżająco
i rewitalizująco, poprawia koloryt
i owal twarzy.

Składniki aktywne:
Niacynamid PC, Kwas
salicylowy, Zielona herbata.
Działanie:
• głęboko oczyszcza
• dezynfekuje naskórek
i hamuje rozwój bakterii
• normalizuje wydzielanie
sebum i matuje skórę
• łagodzi podrażnienia
i stany zapalne.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137055

OCZYSZCZAJĄCA MASECZKA
BŁOTNO-ALGOWA DO TWARZY

Pojemność: 150 g
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137026

KREM NORMALIZUJĄCO-MATUJĄCY DO TWARZY
Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta i trądzikowa.
Składniki aktywne:
Niacinamide, Kwas laktobionowy,
Alantoina, D-panthenol, Olej
awokado.
Działanie:
• długotrwale matuje
przetłuszczające się partie twarzy
(czoło, nos, broda)
• normalizuje i spowalnia
nadczynność gruczołów
łojowych
• nawilża suche boczne partie
skóry twarzy
• likwiduje błyszczenie się skóry
• łagodzi podrażnienia i stany
zapalne,
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137148

NORMALIZUJĄCA MASKA ALGOWO-ŻELOWA POKRZYWA Z MELISĄ
Przeznaczenie:
skóra tłusta, mieszana, z niedoskonałościami.
Składniki aktywne:
Glinka Zielona, Niacynamid, Ekstrakt z pokrzywy i melisy.
Działanie:
• zmniejsza widoczność niedoskonałości
• normalizuje skórę.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137503

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej linii
Bielenda Professional SUPREMELAB SEBIO DERM.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEG ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY
Z KAWIOREM

UCZTA DLA SKÓRY
essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra sucha, wrażliwa • cera dojrzała, wymagająca
ujędrnienia • dla kobiet i mężczyzn • niedobory składników odżywczych związanych ze starzeniem się skóry, zmęczeniem i stresem

KAWIOR

Niezwykle bogate źródło protein i witamin: A, D, E i B, oligoelementów i jodu, niezbędnych do prawidłowego wzrostu tkanek. Zawarte w kawiorze Fosfolipidy i Fosfor pobudzają regenerację naskórka. Kawior wykazuje intensywne
działanie nawilżające i ujędrniające. Poprawia sprężystość
i kondycję skóry.

DZIAŁANIE
• natychmiastowo poprawia napięcie i nawilżenie skóry • wygładza zmarszczki mimiczne i te związane
z wiekiem • uzupełnia niezbędne minerały • wspomaga procesy regeneracji naskórka • wzmacnia naturalne funkcje ochronne skóry • odświeża i rozświetla cerę

CENTELLA ASIATICA

Stymuluje odnowę komórkową, poprawia krążenie podskórne, ujędrnia i wygładza skórę.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

CHITOZAN

Ma silne działanie nawilżające, ponieważ skutecznie zatrzymuje wodę w skórze. Tworzy na skórze delikatny film
ochronny zabezpieczający przed działaniem szkodliwych
czynników zewnętrznych.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Wykonujemy bardzo dokładny demakijaż okolicy zabiegowej z wykorzystaniem produktów marki Bielenda Professional, dobranych do
rodzaju skóry klienta (pełna oferta produktów do demakijażu twarzy
dostępna w sekcji „Demakijaż” na
końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

3
Na oczyszczoną skórę aplikujemy Serum z kawiorem. Delikatnie wmasowujemy je w skórę lub w celu wzmocnienia efektów wprowadzamy za
pomocą wybranej aparatury (np.
ultradźwięków).
UWAGA! W celu wydłużenia czasu
umożliwiającego kontakt głowicy ze
skórą po aplikacji serum należy zaaplikować kryjącą warstwę Kontakt-żelu do zabiegów z ultradźwiękami.
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Kawior to główny składnik aktywny, który znalazł zastosowanie w preparatach do zabiegu Uczta Dla Skóry. Jest
bogaty w fosfolipidy, NNKT, witaminy A i E, dzięki temu
wzmacnia i odbudowuje barierę ochronną skóry, przyspiesza procesy regeneracyjne, odżywia i ujędrnia skórę,
działa antyoksydacyjnie.

Aplikujemy na skórę peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do twarzy dostępna w sekcji „Peelingi” na
końcu katalogu).

4
Jeśli wprowadzamy serum bez aparatury,
możemy wykonać relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu Kawiorowego
kremu do masażu.

WAŻNE INFORMACJE

• 6
 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania – raz na miesiąc.
• Zabieg dla skór zmęczonych, wymagających uzupełnienia składników odżywczych. Zapewnia natychmiastowe nawilżenie.
• Zabieg na twarz, szyję, dekolt.

5
Następnie Odżywczo-nawilżającą maseczkę z kawiorem nakładamy na
twarz, szyję i dekolt. Pozostawiamy ją
do wchłonięcia na ok. 15–20 minut. Nie
należy jej zmywać wodą. Następnie tonizujemy skórę.

6
Na zakończenie zabiegu aplikujemy na
okolicę oczu preparat dobrany do potrzeb skóry klienta (pełna oferta produktów dostępna na na końcu katalogu).
Na okolicę twarzy, szyi i dekoltu nanosimy Krem kawiorowy odmładzająco-ujędrniający do twarzy SPF 15.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja twarzy

SERUM DO TWARZY Z KAWIOREM

ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCA MASECZKA
DO TWARZY Z KAWIOREM

Przeznaczenie:
cera o obniżonej jędrności.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Kawior, Centella Asiatica,
Bio-Peptydy.
Działanie:
• zmniejsza szorstkość naskórka, dzięki
czemu skóra staje się jedwabiście gładka
• ujędrnia i napina skórę
• ma właściwości liftingujące, przez
co wyraźnie zmniejsza widoczność
i głębokość zmarszczek
• poprawia koloryt i ogólną kondycję skóry.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137043

Składniki aktywne:
Kawior, Koncentrat wody morskiej, Kolagen morski.
Działanie:
• poprawia stan nawilżenia i działa kojąco na
podrażnioną skórę twarzy
• napina skórę i poprawia owal twarzy (lifting)
• pomaga skórze odzyskać jędrność
• skóra w dotyku staje się aksamitna, gładka i delikatna
• ożywia koloryt, poprawiając szarawy odcień, tzw.
skóry palacza
• działa relaksująco na ciało i umysł.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 20 zabiegów
Indeks: 137027

KREM KAWIOROWY
ODMŁADZAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY
DO TWARZY SPF 15

KAWIOROWY KREM DO MASAŻU TWARZY

Przeznaczenie:
cera dojrzała wymagająca poprawy
jędrności.

Składniki aktywne:
Kawior, Olej Macadamia.
Działanie:
• odpręża mięśnie twarzy, daje skórze komfort i ukojenie
• pobudza odnowę komórek naskórka
• stymuluje skórę i dostarcza jej nowej dawki energii
• intensywnie nawilża
• nadaje skórze młodzieńczą gładkość i świeżość.
Pojemność: 175 ml
Wydajność: 15 zabiegów
Indeks: 137107

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Kawior, Chitozan, Kolagen morski, Witamina B3.
Działanie:
• rewitalizuje wszystkie funkcje komórek
• chroni i wzmacnia system obronny skóry
• wygładza zmarszczki
• ujędrnia rysy twarzy, które stają się bardziej
wyraziste i atrakcyjne
• zapewnia natychmiastową świetlistość
i witalność
• hamuje procesy starzenia się skóry
• chroni przed UVA i UVB, posiada SPF 15.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137146
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PRODUKT
REKOMENDOWANY
DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM APARATURY

zigłowa

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
produktów z serii Bielenda Professional
SUPREMELAB Barrier Renew.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
MED TECHNOLOGY

MODELUJĄCO-ANTYCELLULITOWY
ZABIEG KSZTAŁTUJĄCY SYLWETKĘ

SHAPE ARCHITECT

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• utrata jędrności i elastyczności skóry • skóra wiotka
i pozbawiona napięcia • różne formy cellulitu • rozstępy
• nadmierna tkanka tłuszczowa na brzuchu, udach i pośladkach • skóra wymagająca intensywnego nawilżenia
i regeneracji

L-KARNITYNA

Ułatwia proces spalania tłuszczu w komórkach, daje widoczne efekty wyszczuplające, przyspiesza przemianę
materii, usuwa nadmiar wody i toksyn ze skóry, wzmacnia
i poprawia strukturę skóry.

DZIAŁANIE
• modeluje sylwetkę • nawilża, odżywia, regeneruje • poprawia poziom elastyczności i napięcia skóry • wspomaga
redukcję tkanki tłuszczowej oraz stopniową redukcję cellulitu

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach • ciąża, karmienie piersią • wysokie/
niskie ciśnienie krwi • choroby naczyń krwionośnych
• choroby serca • nowotwór • reumatyzm, artretyzm
• choroby ogólnoustrojowe

EKSTRAKT Z ALG LAMINARIA
I MORSZCZYNU

Przyspieszają metabolizm, wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej, poprawiają ukrwienie i krążenie limfatyczne, oczyszczają skórę z toksyn. Łagodzą podrażnienia,
wzmacniają barierę ochronną naskórka, nawilżają, przywracają skórze jędrność i elastyczność.

KOFEINA I EKSTRAKT Z GUARANY

Stymulują proces lipolizy, czyli rozkładu tłuszczu do kwasów tłuszczowych i glicerolu, zapobiegają nadmiernemu odkładaniu tłuszczu w komórkach tłuszczowych. Usprawniają przepływ chłonki w naczyniach limfatycznych oraz krwi
w naczyniach krwionośnych, co ułatwia usuwanie toksyn
i produktów przemiany materii.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Porcję Kwasowego Peelingu do Ciała nanosimy na obszar objęty zabiegiem (nogi, brzuch, pośladki). Czekamy do wchłonięcia, nie zmywamy.
Preparat zawiera mieszankę kwasów,
należy go aplikować w rękawiczkach
jednorazowych i unikać kontaktu
z błonami śluzowymi i oczami.

2

WSKAZÓWKI EKSPERTA

Bandaże wyjmujemy z opakowania, resztę esencji przelewamy do miski zabiegowej.
Zawijanie zaczynamy od kostki, kierując się
ku górze i zwracając uwagę, by kolejne warstwy bandaża nachodziły na siebie „na zakładkę” (na wysokość około 1,5 cm). Bandaż
powinien ściśle przylegać do skóry,
bez wywierania dodatkowego
ucisku. Pozostałą część preparatu
DŁUGOŚĆ
wmasowujemy w bandaż.

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.
Mnogość składników aktywnych użytych w zabiegu gwarantuje natychmiastowy efekt regeneracji, nawilżenia
i odżywienia skóry ciała. Shape Architect Body Wrapping
Therapy to wykorzystanie innowacyjnej technologii bandaży, dzięki której wspomagamy stopniową redukcję cellulitu oraz redukcję tkanki tłuszczowej.

ZABIEGU

60
minut

3
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4

Okolicę objętą zabiegiem okrywa- Na zakończenie zabiegu zaaplikować Modemy szczelnie folią do body wrappin- lująco-antycellulitowy balsam do masażu ciagu i przykrywamy kocem. Pozosta- ła – wykonać delikatny masaż limfatyczny.
wić na około 30 minut – dokładny
czas trwania dostosować do odczuć
Klienta. Po zdjęciu bandaży skórę delikatnie osuszyć. Nie zmywać.
Po zdjęciu bandaży może wystąpić
krótkotrwały efekt zaczerwienienia
skóry.

WAŻNE INFORMACJE

• B
 andaże dają odczucia grzania lub chłodzenia – należy monitorować reakcje skóry Klienta i intensywność jego odczuć termicznych, które są cechą indywidualną.
• Zalecana seria 6–8 zabiegów, raz w tygodniu.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja ciała

KWASOWY PEELING DO CIAŁA –
AKTYWATOR

BANDAŻ MODELUJĄCY Z EFEKTEM KRIO – 2 SZT.
Przeznaczenie:
utrata jędrności i elastyczności skóry, cellulit, rozstępy, nadmierna
tkanka tłuszczowa, skóra wymagająca nawilżenia i regeneracji.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.
Składniki aktywne:
Kwas Mlekowy, Kwas
Laktobionowy, Kwas Cytrynowy,
Kwas Glikolowy.
Działanie:
• przygotowanie skóry do zabiegu
• zapewnienie lepszego
wchłaniania substancji
aktywnych.
Pojemność: 150 ml
Indeks: 137605

Składniki aktywne:
Krzemionka Organiczna, Kofeina, Ekstrakt ze Spiruliny,
Algi Morskie, Ekstrakty z Aloesu, Guarany, Bluszczu, Mięty,
Mentol, Kwas Hialuronowy, Kigelia Afrykańska.
Działanie:
• wspomaga modelowanie sylwetki
• pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu
• poprawia poziom napięcia i elastyczności skóry
• nawilża, odżywia, regeneruje.
Pojemność: 250 g
Wydajność: 1 zabieg
Indeks: 137603

MODELUJĄCO-ANTYCELLULITOWY
BALSAM DO MASAŻU CIAŁA

BANDAŻ MODELUJĄCY Z EFEKTEM TERMICZNYM – 2 SZT.
Przeznaczenie:
utrata jędrności i elastyczności skóry, cellulit, rozstępy, nadmierna
tkanka tłuszczowa, skóra wymagająca nawilżenia i regeneracji.

Przeznaczenie:
utrata jędrności i elastyczności skóry, cellulit,
rozstępy, nadmierna tkanka tłuszczowa, skóra
wymagająca nawilżenia i regeneracji.

Składniki aktywne:
L-karnityna, Kofeina, Kolagen, Ekstrakt z Żeń-szenia, Ekstrakt
z Wąkroty Azjatyckiej, Algi Laminaria, Ekstrakt z Papryki
Chili, Kwas Hialuronowy, Ekstrakt z Archangeliki, Ekstrakt
z Kasztanowca.
Działanie:
• wspomaga modelowanie sylwetki
• pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu
• poprawia poziom napięcia i elastyczności skóry
• nawilża, odżywia, regeneruje.
Pojemność: 250 g
Wydajność: 1 zabieg
Indeks: 137604

Składniki aktywne:
Kofeina, Krzemionka Organiczna, Elastyna,
Ekstrakt z Alg Laminaria, Ekstrakt
z Morszczynu, Wąkrota Azjatycka, Ekstrakt
z Kigelii Afrykańskiej, Ekstrakt z Bluszczu,
Spirulina, Witamina E, Masło Shea, Olej
Babassu.
Działanie:
• nawilża, odżywia, regeneruje
• wspomaga modelowanie sylwetki.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137606

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu,
oraz pomiędzy zabiegami rekomendujemy stosowanie do
pielęgnacji domowej Modelująco-antycellulitowy balsam do
masażu ciała z linii SHAPE ARCHITECT.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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PREMIUM

NATURAL BEAUTY

4 GESTY NATURALNEGO PIĘKNA

WSKAZANIA
• skóra ciała wymagająca regeneracji i odżywienia
• napięcie • przesuszenie • poczucie dyskomfortu
• swędzenie • pieczenie skóry • zapobieganie rozstępom i utracie jędrności skóry • zabieg rekomendowany dla kobiet w okresie ciąży i po porodzie

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

DZIAŁANIE
• wygładza skórę • poprawia ukrwienie • dostarcza składników mineralnych • zapobiega powstawaniu rozstępów
i utracie jędrności skóry • pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie • odżywia • wzmacnia i regeneruje • poprawia elastyczność • łagodzi uczucie dyskomfortu, swędzenia i pieczenia • odpręża

BEZPIECZNE
DLA MAMY
I DZIECKA

CHLOREK MAGNEZU

Jest jedną z łatwo przyswajalnych form tego pierwiastka.
Kosmetyki z chlorkiem magnezu uzupełnią brak magnezu,
łagodzą ból i skurcze mięśni, zmniejszają obrzęki, oczyszczają organizm z toksyn, mają działanie relaksujące.

EKSTRAKT ZE SKRZYPU POLNEGO

Zawiera bogactwo związków poprawiających stan skóry,
w tym krzemionkę. Zwiększa elastyczność skóry, ujędrnia,
rewitalizuje.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte w preparatach • jeśli wykonujemy zabieg kobiecie
w ciąży, należy koniecznie upewnić się, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia

POMARAŃCZOWY OLEJEK ETERYCZNY

Ma niesamowite właściwości aromaterapeutyczne, działa
relaksująco, odprężająco, poprawia nastrój, jednocześnie
dodając energii.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Na czystą skórę wybranych partii
ciała nakładamy odpowiednią ilość
Peelingu mineralnego do ciała (pamiętając, by przed użyciem zamieszać delikatnie produkt). Zwilżonymi dłońmi wykonujemy delikatny
peeling. Następnie nakładamy ręcznik namoczony letnią wodą na
peelingowaną partię ciała i pozostawiamy na kilka minut w celu rozpuszczenia minerałów. Po tym czasie peeling zmywamy kompresami
lub pod prysznicem.

3
Mieszamy 2,5 miarki Kojącej maski
algowej na brzuch i biust z 3 miarkami ciepłej wody mineralnej (lub
wielokrotność tej ilości – w zależności od powierzchni ciała objętej zabiegiem) do uzyskania jednolitej masy. Nakładamy maskę równomiernie
na partie ciała objęte zabiegiem. Po
upływie 15 minut zdejmujemy.
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2

WSKAZÓWKI EKSPERTA

Dozujemy na dłonie porcję Serum wzmacniającego na uda, brzuch i biust, rozprowadzamy i delikatnie wmasowujemy w partie ciała
objęte zabiegiem aż do wchłonięcia preparatu. Nie zmywamy.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

60
minut

4
Dozujemy odpowiednią porcję Naturalnego
olejku ujędrniającego na dłonie. Nanosimy
na wybrane partie ciała i wykonujemy delikatny masaż. Pozostawiamy do wchłonięcia,
nie zmywamy.

Paulina Skóra – Kosmetolog, ekspert pielęgnacji, konsultant z zakresu składników kosmetycznych, Kosmetyczka
Roku 2016.
W zabiegu Natural Beauty wykonujemy maskę algową
na dwie partie ciała. Polecam najpierw przygotować maskę na jedną partię, np. brzuch, i nałożyć ją, a następnie
rozrobić maskę na drugą partię - piersi. Tym sposobem
nie musimy się spieszyć z nakładaniem i możemy nałożyć ją precyzyjnie. Pamiętaj, że maskę mieszamy z ciepłą wodą, aby zabieg był przyjemny dla mamy i maluszka w brzuchu.

WAŻNE INFORMACJE

• Z
 abieg dla kobiet w ciąży, po I trymestrze. Kurację można kontynuować po porodzie, także w czasie karmienia piersią.
• Przy skłonności do rozstępów – zabieg 2 razy w miesiącu. Pielęgnacyjnie i profilaktycznie – raz w miesiącu.
• Naturalne składy bezpieczne dla kobiet w ciąży.
• Przed zabiegiem koniecznie upewniamy się o braku przeciwwskazań.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja ciała

MINERALNY PEELING DO CIAŁA

SERUM WZMACNIAJĄCE NA UDA, BRZUCH I BIUST

Przeznaczenie:
skóra ciała wymagająca regeneracji – napięta, przesuszona,
swędzenie, pieczenie, poczucie dyskomfortu. Produkt
rekomendowany dla kobiet w okresie ciąży i połogu.

Przeznaczenie:
skóra ciała wymagająca regeneracji – napięta,
przesuszona, swędzenie, pieczenie, poczucie
dyskomfortu. Produkt rekomendowany dla kobiet
w okresie ciąży i połogu. Profilaktyka powstawania
rozstępów.

Składniki aktywne:
Sól, Chlorek magnezu, Olej arganowy, Olej awokado, Olej
babassu, Sorbitol, Glukoza, Witamina E.
Działanie:
• dogłębnie oczyszcza
• rozluźnia
• koi skórę
• przygotowuje do zabiegu i przyjęcia składników
aktywnych.
Pojemność: 650 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137565

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Ekstrakt ze Skrzypu Polnego,
Ekstrakt z Bluszcza, D-Pantenol, Ekstrakt z Aloesu,
Witamina C.
Działanie:
• regeneruje i odżywia skórę
• nawilża
• koi
• łagodzi uczucie dyskomfortu – napięcie, swędzenie,
pieczenie
• pomaga w zapobieganiu rozstępom.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137566

KOJĄCA MASKA ALGOWA NA BRZUCH I BIUST

NATURALNY OLEJEK UJĘDRNIAJĄCY

Przeznaczenie:
skóra ciała wymagająca regeneracji – napięta, przesuszona,
swędzenie, pieczenie, poczucie dyskomfortu. Produkt
rekomendowany dla kobiet w okresie ciąży i połogu.

Przeznaczenie:
Skóra ciała wymagająca regeneracji – napięta,
przesuszona, swędzenie, pieczenie, poczucie
dyskomfortu. Produkt rekomendowany dla kobiet
w okresie ciąży i połogu.

Składniki aktywne:
Ziemia okrzemkowa, Alantoina, Jedwabna mąka owsiana,
β-Glukan, Algi morskie, Spirulina, Kozie mleko.
Działanie:
• nawilża
• koi
• łagodzi uczucie dyskomfortu - napięcie, swędzenie,
pieczenie.
Pojemność: 500 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137568

Składniki aktywne:
Oleje Awokado, Makadamia, Arganowy, Witamina E,
Pomarańczowy olejek eteryczny.
Działanie:
• regeneruje i odżywia skórę
• dogłębnie nawilża
• pomaga zapobiegać rozstępom i utracie jędrności
skóry
• uelastycznia
• odpręża.
Pojemność: 190 ml
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137567

RYTUAŁ 1

RYTUAŁ 2

RYTUAŁ 3

PEELING MINERALNY DO CIAŁA

Brzuch i biust

Całe ciało

Całe ciało

SERUM WZMACNIAJĄCE

Brzuch i biust

Brzuch i biust

Brzuch i biust

Brzuch i biust (+ masaż karku)

Brzuch i biust (+ masaż rąk i nóg)

Brzuch i biust (+ minizabieg na twarz)

Brzuch i biust

Brzuch i biust

Całe ciało

KOJĄCA MASKA ALGOWA
NATURALNY OLEJEK UJĘDRNIAJĄCY

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów zabiegu
rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji domowej
Naturalnego olejku ujędrniającego z linii NATURAL BEAUTY.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ESSENTIAL

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO-DETOKSYKUJĄCY Z KOFEINĄ
Z GUARANY

RASPBERRY BODY
PROGRAM
essential

WSKAZANIA

• nadmierna tkanka tłuszczowa (brzuch, uda, pośladki, ramiona) • różne formy cellulitu • skóra zanieczyszczona i niedotleniona • zatrzymywanie wody w organiźmie (obrzęki) • utrata jędrności i elastyczności skóry
• zaburzona przemiana materii • po porodzie (nie podczas laktacji) • w trakcie diety redukcyjnej • pasywny
tryb życia

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KOFEINA Z GUARANY

Owoce guarany mają dużą zawartość kofeiny działającej
pobudzająco oraz stymulująco. W składzie można wyróżnić teofilinę, teobrominę, taniny i saponiny, które wykazują
właściwości ściągające, przeciwbakteryjne oraz wspomagają rozkładanie tłuszczów.

DZIAŁANIE
• zapobiega powstawaniu cellulitu oraz niweluje już
powstały • wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej
(stymuluje lipolizę, zapobiega lipogenezie) • pomaga
podtrzymać efekty osiągnięte podczas zabiegów chirurgicznych • stymuluje mikrokrążenie i metabolizm
skóry • wspomaga wydalanie wody i toksyn z organizmu • modeluje sylwetkę • ujędrnia i uelastycznia skórę • intensywnie odżywia i nawilża • zmniejsza obrzęki
i zastoje • relaksuje

OLEJ PERILLA

Bogate źródło kwasu linoleinowego, witamin i minerałów.
Zapobiega utracie elastyczności skóry i poprawia jej napięcie, a także chroni przed destruktywnym wpływem
wolnych rodników.

CENTELLA ASIATICA

Rośnie w tropikalnych obszarach bagiennych. Wspomaga
gojenie się ran, tworzy nową tkankę łączną oraz stymuluje
regenerację skóry, poprawia krążenie. Wykazuje działanie
przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach • osoby z żylakami/rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi nie powinny być poddawane
zabiegom „na ciepło”

PROCEDURA ZABIEGU

1
Malinowy peeling do ciała z Kofeiną
z Guarany nakładamy na suche ciało (z wyłączeniem okolic biustu) lub
na wybrane partie objęte zabiegiem
i lekko masujemy okrężnymi ruchami. Intensywność peelingu może
być regulowana poprzez siłę nacisku
przy masażu. Następnie usuwamy
peeling ciepłą wodą pod prysznicem
lub przy użyciu ciepłych, wilgotnych
kompresów i dokładnie osuszamy
skórę ręcznikiem.

3
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Koncentrat można również wprowadzać przy pomocy aparatury. Rekomendujemy mezoterapię bezigłową lub ultradźwięki. Koncentratu
nie zmywamy ze skóry. Dodatkowo
można wykonać klasyczny lub antycellulitowy masaż całego ciała lub
partii objętych zabiegiem, używając wybranego produktu do masażu
z oferty Bielenda Professional (pełna
oferta produktów dostępna na końcu katalogu).

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.
Ważną rolę w zabiegu Raspberry Body Program odgrywa Body Wrapping – metoda owijania ciała folią kosmetyczną w celu zwiększenia działania i przenikania składników aktywnych, to kompleksowe rozwiązanie służące
modelowaniu sylwetki, kształtowaniu doskonałej figury
i ujędrnianiu ciała.

2 w 1 Malinowy koncentrat do ciała z Kofeiną z Guarany rozprowadzamy równomiernie
na ciele, delikatnie wmasowując w miejsca
z nadmiarem tkanki tłuszczowej lub objawami cellulitu, aż do całkowitego wchłonięcia.

WAŻNE INFORMACJE
DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

90
minut

4
Następnie aplikujemy Malinową maskę do
ciała z Kofeiną z Guarany. Maskę należy równomiernie nałożyć na całe ciało (z pominięciem okolic biustu) lub na wybrane jego partie. Można wykonać Body wrapping oraz
użyć kapsuły spa lub koca termicznego. Po
upływie 20 minut usunąć folię i zmyć maskę
ciepłą wodą pod prysznicem, dokładnie osuszyć.

• Z
 abieg na całe ciało lub wybrane partie (z wyłączeniem okolic
biustu), można wykonywać w kapsule spa.
• 8–12 zabiegów dwa razy w tygodniu, dla podtrzymania efektów
– raz w miesiącu.
• Koncentrat 2 w 1 zapewnia dobrą przewodność fal ultradźwiękowych, wydłuża czas kontaktu głowicy ze skórą.

5
Na zakończenie zabiegu na całe ciało lub partie objęte zabiegiem nakładamy Multiaktywny balsam do ciała z maliną i Kofeiną z Guarany. Delikatnie wmasowujemy w skórę, aż do wchłonięcia preparatu. Nie zmywamy. Podczas rozprowadzania preparatu można zastosować ruchy masażu drenującego lub antycellulitowego
(w zależności od typu zmian).

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja ciała

2 W 1 MALINOWY KONCENTRAT DO CIAŁA
Z KOFEINĄ Z GUARANY
Przeznaczenie:
wyszczuplenie, detoks, profilaktyka cellulitu.
Składniki aktywne:
Brazylijska Kofeina z Guarany, Ekstrakt z maliny,
Centella Asiatica, Ekstrakt z zielonej herbaty, Bluszcz,
Kwas hialuronowy, Olej Perilla, Olej Awokado.
Działanie:
• wspomaga redukcję cellulitu
• zapobiega objawom cellulitu
• wspomaga lipolizę (proces rozkładu tkanki tłuszczowej)
• zapobiega lipogenezie (proces ponownego gromadzenia
się tłuszczu w adipocytach)
• pobudza mikrokrążenie i metabolizm komórkowy
• stymuluje wydalanie wody i toksyn z organizmu
• skutecznie modeluje sylwetkę
• ujędrnia i wyszczupla ciało
• poprawia jędrność i sprężystość skóry
• odżywia i nawilża
• działa antyoksydacyjnie.
Pojemność: 450 ml
Wydajność: 25 zabiegów
Indeks: 137313

MALINOWY PEELING DO CIAŁA Z KOFEINĄ
Z GUARANY
Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.
Składniki aktywne:
Brazylijska Kofeina z Guarany, Ekstrakt z maliny,
Kryształki cukru, Witamina E, Olej Perilla.
Działanie:
• przygotowuje skórę do dalszych etapów zabiegu
• usuwa martwe komórki naskórka
• ułatwia penetrację składników aktywnych
• pobudza mikrokrążenie
• wygładza i ujędrnia skórę
• intensywnie odżywia, natłuszcza i nawilża skórę
• pobudza zmysły aromatem owoców malin.
Pojemność: 550 g
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks: 137311

MULTIAKTYWNY BALSAM DO CIAŁA Z MALINĄ
I KOFEINĄ Z GUARANY

MALINOWA MASKA DO CIAŁA Z KOFEINĄ
Z GUARANY

Przeznaczenie:
wyszczuplenie, detoks, profilaktyka cellulitu.

Przeznaczenie:
wyszczuplenie, detoks, profilaktyka cellulitu.

Składniki aktywne:
Brazylijska Kofeina z Guarany, Ekstrakt z maliny,
Centella Asiatica, Koenzym Q10, Olej Perilla, Masło Shea.
Działanie:
• zmniejsza objawy cellulitu
• wspomaga procesy redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu
• ujędrnia i uelastycznia skórę
• modeluje sylwetkę
• optymalnie nawilża i regeneruje
• przywraca skórze miękkość i jedwabistą gładkość
• pobudza zmysły i otula ciało zapachem malin.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 16 zabiegów
Indeks: 137314

Składniki aktywne:
Brazylijska Kofeina z Guarany, Ekstrakt z maliny,
Glinka biała, Masło Shea, Centella Asiatica, Garcinia
Cambogia, Ekstrakt z zielonej herbaty, Koenzym Q10,
Olej Perilla, Olej Awokado.
Działanie:
• antycellulitowe i wyszczuplające
• stymuluje metabolizm i poprawia mikrokrążenie
(zapobiegając obrzękom i początkom cellulitu)
• ujędrnia, wygładza i uelastycznia skórę
• modeluje sylwetkę
• nawilża i regeneruje
• wykazuje właściwości antyoksydacyjne
• wspomaga proces oczyszczania ciała z toksyn
(detoks).
Pojemność: 600 g
Wydajność: 4 zabiegi (całe ciało)/
8 zabiegów (uda, pośladki, brzuch)
Indeks: 137312

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów
zabiegu, rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji
domowej Modelująco-antycellulitowego balsamu do
masażu ciała.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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ARBUZOWY ZABIEG NAWILŻAJĄCY
I REDUKUJĄCY CELLULIT

SOCZYSTA POKUSA
essential

WSKAZANIA

• suchość skóry o każdej porze roku (ekspozycja na
słońce, solarium, CO, klimatyzacja) • wszystkie formy
cellulitu • skóra zanieczyszczona, niedotleniona, z dużą ilością toksyn i złogów (np. palacza) • utrata sprężystości i elastyczności skóry • złe samopoczucie związane ze zmęczeniem i stresem

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

CELLULIT CONTRA+ COMPLEX

(KOFEINA, BLUSZCZ, ALGI, ZIELONA HERBATA, CENTELLA ASIATICA)
Kompleks pobudzający mikrocylkulację krwi i limfy, ułatwiający eliminację toksyn z organizmu. Blokuje enzymy
odpowiedzialne za przemianę węglowodanów w tkankę
tłuszczową i ułatwia spalanie już istniejącej.

DZIAŁANIE
• odbudowuje i chroni naskórek • intensywnie i długotrwale nawilża skórę • redukuje cellulit i objawy cellulitu • odżywia i dotlenia komórki • poprawia krążenie
krwi, pobudzając naturalne mechanizmy oczyszczająco-drenujące • wzmacnia skórę • uzupełnia minerały
• wygładza, ujędrnia i uelastycznia skórę • wykazuje
działanie antyoksydacyjne • głęboko relaksuje

EKSTRAKT Z ARBUZA

Posiada silne właściwości zmiękczające, nawilżające, przeciwutleniające i przeciwstarzeniowe. Dzięki zawartości witaminy C, która jest silnym przeciwutleniaczem hamuje
wolne rodniki i zwalcza efekty fotostarzenia.

PRZECIWWSKAZANIA

OLEJ AWOKADO

• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

Olej bogaty w witaminy A, B1, B2, D, K, E, PP, proteiny, kwas pantotenowy oraz glicerydy kwasu oleinowego i linolowego. Jest
naturalnym filtrem słonecznym, chroni skórę przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych. Doskonale nawilża, natłuszcza i regeneruje skórę.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Arbuzowy peeling do ciała nakładamy na suche ciało (z wyłączeniem
okolic biustu) lub na wybrane partie objęte zabiegiem i lekko masujemy okrężnymi ruchami. Intensywność peelingu może być regulowana
poprzez siłę nacisku przy masażu.
Następnie usuwamy peeling ciepłą
wodą pod prysznicem lub przy użyciu ciepłych, wilgotnych kompresów
i dokładnie osuszamy skórę ręcznikiem.

3
Koncentrat można również wprowadzać przy pomocy aparatury. Rekomendujemy mezoterapię bezigłową lub ultradźwięki. Koncentratu nie
zmywamy ze skóry.
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WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

2 w 1 Arbuzowy koncentrat do ciała rozprowadzamy równomiernie na ciele, delikatnie
wmasowując w miejsca z nadmiarem tkanki
tłuszczowej lub objawami cellulitu,
aż do całkowitego wchłonięcia.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

90
minut

4
Dodatkowo można wykonać klasyczny lub
antycellulitowy masaż całego ciała lub partii objętych zabiegiem, używając Arbuzowego masła do masażu ciała.

Nawilżenie, działanie antycelulitowe oraz aromaterapia
w jednym. Ekstrakt z arbuza, bogaty w mikroelementy,
nawilża i odżywia skórę. Usuwa nadmiar wody z organizmu, co świetnie wspiera walkę z cellulitem. Zawiera likopen – silny antyoksydant. Owocowy zapach nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem zabiegu jest maska do
ciała w żelu, dzięki której skóra otrzyma ogromną porcję
nawilżenia i odprężenia. Dla lepszych efektów rekomenduję wzbogacenie zabiegu o body wrapping.

WAŻNE INFORMACJE

• Z
 abieg na całe ciało lub wybrane partie (również na okolice biustu z pominięciem brodawek), można wykonywać w kapsule SPA.
• 6 zabiegów dwa razy w tygodniu lub jednorazowo – np. po kąpieli słonecznej.
• Koncentrat 2 w 1 zapewnia dobrą przewodność fal ultradźwiękowych, wydłuża czas kontaktu głowicy ze skórą.

5
Aplikujemy Arbuzową maskę żelową do ciała. Maskę należy równomiernie nałożyć na całe ciało
(z pominięciem okolic biustu) lub na
wybrane jego partie. Można wykonać body wrapping oraz użyć kapsuły spa lub koca termicznego. Po upływie 20 minut usunąć folię i zmyć maskę
ciepłą wodą pod prysznicem, dokładnie osuszyć.

6
Na zakończenie zabiegu na całe ciało
lub partie objęte zabiegiem nakładamy
Arbuzowy balsam do ciała. Delikatnie
wmasowujemy w skórę, aż do wchłonięcia preparatu. Nie zmywamy. Podczas rozprowadzania preparatu można
zastosować ruchy masażu drenującego
lub antycellulitowego (w zależności od
typu zmian).

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja ciała

ARBUZOWY PEELING DO
CIAŁA

2 W 1 ARBUZOWY
KONCENTRAT DO CIAŁA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.

Przeznaczenie:
nawilżenie i redukcja cellulitu.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z arbuza, Olej
awokado.
Działanie:
• doskonale oczyszcza
i wygładza skórę
• poprawia ukrwienie
i dotlenienie skóry
• optymalnie nawilża
i delikatnie natłuszcza
• przygotowuje skórę do
przyjęcia składników
aktywnych
• pozostawia skórę aksamitną
w dotyku.
Pojemność: 600 g
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks: 137231

Składniki aktywne:
Hydromanil™, Cellulit Contra+
Complex, Ekstrakt z arbuza,
Kofeina, Kwas hialuronowy.
Działanie:
• intensywnie i długotrwale
nawilża
• redukuje cellulit
• eliminuje toksyny
z organizmu
• przywraca jędrność
i elastyczność skóry.
Pojemność: 450 ml
Wydajność: 25 zabiegów
Indeks: 137233

ARBUZOWY BALSAM DO CIAŁA
Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.
Składniki aktywne:
Hydromanil™, Ekstrakt z arbuza,
Cellulit Contra+ Complex, Olej
awokado, Witamina E.
Działanie:
• intensywnie i długotrwale nawilża
• przywraca jędrność i elastyczność
skóry
• wspomaga procesy redukujące
cellulit
• poprawia kondycję i koloryt skóry
• przeciwdziała procesom starzenia
się skóry
• otula ciało świeżym, arbuzowym
zapachem.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 16 zabiegów
Indeks: 137234

ARBUZOWE MASŁO DO MASAŻU CIAŁA

ARBUZOWA MASKA ŻELOWA DO CIAŁA

Przeznaczenie:
relaks i redukcja cellulitu.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z arbuza, Olej awokado, Masło
Shea (Karite).

Składniki aktywne:
Cellulit Contra+ Complex, Ekstrakt
z arbuza, Kwas hialuronowy.
Działanie:
• redukuje cellulit
• wzmacnia włókna kolagenowe
• poprawia elastyczność i sprężystość
skóry
• intensywnie, długotrwale nawilża
• likwiduje szorstkość naskórka
• zmiękcza i wygładza skórę, która staje
się aksamitna w dotyku.
Pojemność: 600 ml
Wydajność: 4 zabiegi (całe ciało)/
8 zabiegów (uda, pośladki, brzuch)
Indeks: 137232

Działanie:
• redukuje cellulit
• dostarcza skórze witamin, nienasyconych
kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy
• głęboko nawilża
• poprawia krążenie krwi
• wzmacnia i odżywia naskórek
• relaksuje, zapewnia dobre samopoczucie.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks: 137261

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

W celu zintensyfikowania i przedłużenia efektów
zabiegu rekomendujemy stosowanie do pielęgnacji
domowej Modelująco-antycellulitowego balsamu do
masażu ciała.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.bielendaprofessional.pl

Zobacz wideo na:
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE OFERTĘ

HANDSPIRATION/
NAILSPIRATION
HANDSPIRATION REGENERUJĄCY
KREM DO DŁONI O DZIAŁANIU
ANTYBAKTERYJNYM
Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona,
wymagająca odbudowy, idealny na
zakończenie zabiegu manicure oraz
do codziennej pielęgnacji i ochrony.
Składniki aktywne:
Witamina E, Olej Avocado, Masło
Shea, Mocznik, Srebro Koloidalne,
Kwas Salicylowy, Kwas Mlekowy,
Antimicrobial Agent, Allantoina,
D-Pantenol, Ekstrakt z Mięty.
Działanie:
• regeneruje i nawilża
• wygładza i odżywia każdy
rodzaj skóry dłoni w tym suchą
i popękaną
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego, w tym środkami
dezynfekującymi
• działa antybakteryjnie.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137672

HANDSPIRATION AKTYWNY ŻEL
DO MYCIA RĄK O DZIAŁANIU
ANTYBAKTERYJNYM

HANDSPIRATION NAWILŻAJĄCY
KREM DO DŁONI O DZIAŁANIU
ANTYBAKTERYJNYM

Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona,
wymagająca odbudowy, idealny na
zakończenie zabiegu manicure oraz
do codziennej pielęgnacji i ochrony.

Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona, wymagająca
odbudowy, idealny na zakończenie
zabiegu manicure oraz do codziennej
pielęgnacji i ochrony.

Składniki aktywne:
Witamina E, Olej Babassu, Olejek
Rozmarynowy, Srebro Koloidalne,
Kwas Salicylowy, Kwas Mlekowy,
Antimicrobial Agent, D-Pantenol,
Ekstrakt z Szałwi.

Składniki aktywne:
Witamina E, Olej z Konopi Siewnej,
Olej Abisyński, Srebro Koloidalne,
Kwas Salicylowy, Kwas Mlekowy,
Antimicrobial Agent, Olejek z Drzewa
Herbacianego, Allantoina, Mocznik,
Sorbitol.

Działanie:
• odżywia i nawilża
• wygładza i regeneruje każdy
rodzaj skóry dłoni w tym suchą
i popękaną
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego, w tym środkami
dezynfekującymi
• działa antybakteryjnie.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137673

Działanie:
• odżywia i nawilża
• wygładza i regeneruje każdy
rodzaj skóry dłoni w tym suchą
i popękaną
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego, w tym środkami
dezynfekującymi
• działa antybakteryjnie.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137674

HANDSPIRATION ODŚWIEŻAJĄCE
MYDŁO DO MYCIA RĄK
O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

HANDSPIRATION OCZYSZCZAJĄCE
MYDŁO DO MYCIA RĄK
O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

Przeznaczenie:
do codziennej higieny i mycia rąk.

Przeznaczenie:
do codziennej higieny i mycia rąk

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Kwas Salicylowy,
Kwas Glikolowy, Olejek z Drzewa
Herbacianego, D-Pantenol, Mleczan
Sodu.

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Kwas Salicylowy,
Kwas Glikolowy, Olejek z Drzewa
Herbacianego, D-Pantenol,
Propanediol.

Działanie:
• dokładnie myje i oczyszcza skórę
dłoni, nie podrażniając jej
• skutecznie usuwa zabrudzenia
i inne zanieczyszczenia, nie
wysusza skóry
• zawiera kompleksy
składników o właściwościach
antybakteryjnych i łagodzących
• pozostawia dłonie czyste
i przyjemne w dotyku,
bez uczucia dyskomfortu
Pojemność: 290 g
Indeks: 137676

Działanie:
• dokładnie myje i oczyszcza skórę
dłoni, nie podrażniając jej
• skutecznie usuwa zabrudzenia
i inne zanieczyszczenia, nie
wysusza skóry
• zawiera kompleksy składników
o właściwościach antybakteryjnych
i łagodzących
• pozostawia dłonie czyste
i przyjemne w dotyku,
bez uczucia dyskomfortu.
Pojemność: 290 g
Indeks: 137677

NAILSPIRATION BIJOU
REGENERUJĄCY KREM DO DŁONI
I PAZNOKCI

NAILSPIRATION BOHO
NAWILŻAJĄCY KREM DO DŁONI
I PAZNOKCI

NAILSPIRATION BAROQUE
ODŻYWCZY KREM DO DŁONI
I PAZNOKCI

Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona,
wymagająca odbudowy, idealny na
zakończenie zabiegu manicure oraz
do codziennej pielęgnacji i ochrony.

Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona,
wymagająca odbudowy, idealny na
zakończenie zabiegu manicure oraz
do codziennej pielęgnacji i ochrony.

Przeznaczenie:
skóra sucha, zniszczona, wymagająca
odbudowy, idealny na zakończenie
zabiegu manicure oraz do codziennej
pielęgnacji i ochrony.

Składniki aktywne:
Masło Shea, Olej Awokado, Olej
Ryżowy, Olej Abisyński, Alantoina,
D-Panthenol, Mocznik.

Składniki aktywne:
Masło Shea, Witamina E, Olej
Kokosowy, Olej z Pestek Malin,
Alantoina, Mocznik, Sorbitol,
D-Pantenol.

Składniki aktywne:
Masło Shea, Witamina E, Olej
Babassu, Masło Kakaowe, Olej
Arganowy, Alantoina, D-Panthenol,
Mocznik.

Działanie:
• nawilża
• odżywia
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• regeneruje
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego
• wygładza.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137632

Działanie:
• odżywia
• nawilża skórki
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• regeneruje
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego
• wygładza.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137633

Przeznaczenie:
do codziennej higieny i mycia rąk.
Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Kwas Salicylowy,
Kwas Glikolowy, Olejek z Drzewa
Herbacianego, D-Pantenol, Mleczan
Sodu.
Działanie:
• dokładnie myje i oczyszcza skórę
dłoni, nie podrażniając jej
• skutecznie usuwa zabrudzenia
i inne zanieczyszczenia,
nie wysusza skóry
• zawiera kompleksy
składników o właściwościach
antybakteryjnych i łagodzących
• pozostawia dłonie czyste
i przyjemne w dotyku,
bez uczucia dyskomfortu.
Pojemność: 290 g
Indeks: 137675

Działanie:
• odżywia
• nawilża skórki
• uelastycznia i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• regeneruje
• zabezpiecza przed szkodliwymi
czynnikami środowiska
zewnętrznego
• wygładza.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137631
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HANDSPIRATION ODŻYWCZY
KREM DO DŁONI O DZIAŁANIU
ANTYBAKTERYJNYM

ADVANCED AG+
PROTECTION
ADVANCED AG+ PROTECTION
AKTYWNY ŻEL DO OCZYSZCZANIA
RĄK O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

ADVANCED AG+ PROTECTION
PŁYN DO OCZYSZCZANIA
RĄK O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

Przeznaczenie:
do oczyszczania skóry rąk bez
użycia wody.

Przeznaczenie:
do oczyszczania skóry rąk bez
użycia wody.

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Triple
Antimicrobial Compound, Olejek
z Drzewa Herbacianego, Propanediol.

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Triple
Antimicrobial Compound,
Chlorheksydyna, Propanediol.

Działanie:
• oczyszcza
• nawilża i pielęgnuje skórę dłoni
• działa antybakteryjnie.

Działanie:
• oczyszcza
• nawilża i pielęgnuje skórę dłoni
• działa antybakteryjnie.

Pojemność: 300 ml
Indeks: 137678

Pojemność: 150 ml
Indeks: 137679

ADVANCED AG+ PROTECTION
AKTYWNY ŻEL DO OCZYSZCZANIA
RĄK O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

ADVANCED AG+ PROTECTION
PŁYN DO OCZYSZCZANIA
RĄK O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYBAKTERYJNYCH

Przeznaczenie:
do oczyszczania skóry rąk bez
użycia wody.

Przeznaczenie:
do oczyszczania skóry rąk bez
użycia wody.

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Triple
Antimicrobial Compound, Olejek
z Drzewa Herbacianego, Propanediol.

Składniki aktywne:
Srebro Koloidalne, Triple
Antimicrobial Compound,
Chlorheksydyna, Propanediol.

Działanie:
• oczyszcza
• nawilża i pielęgnuje skórę dłoni
• działa antybakteryjnie.

Działanie:
• oczyszcza
• nawilża i pielęgnuje skórę dłoni
• działa antybakteryjnie.

Pojemność: 200 ml
Indeks: 137680

Pojemność: 75 ml
Indeks: 137681
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ZABIEG NAWILŻAJĄCO-REGENERUJĄCY NA DŁONIE

HAND PROGRAM
essential

WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy rodzaj skóry • dłonie narażone na działanie
czynników zewnętrznych (wiatr, mróz, słońce, detergenty) • przesuszona, szorstka skóra • starzenie się
skóry dłoni • przebarwienia posłoneczne i nikotynowe

PROTEINY JEDWABIU

Posiadają ładunek elektrostatyczny przeciwny do ładunku
skóry, dzięki czemu kosmetyki je zawierające silnie przywierają do powierzchni skóry. Utrzymują wilgotność na
skórze, wywołując długotrwały efekt gładkiej skóry.

DZIAŁANIE
• wygładza i uelastycznia skórę • wzmacnia odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych
• dostarcza skórze niezbędnych składników pielęgnacyjno-odżywczych • poprawia koloryt skóry
• odbudowuje płaszcz hydrolipidowy • intensywnie nawilża skórę dłoni • poprawia kondycję paznokci i skórek wokół nich

ALANTOINA

Pochodna mocznika, działa regenerująco, przyspiesza odnowę i gojenie uszkodzonego naskórka. Wykazuje silne
właściwości łagodzące i kojące. Zmniejsza pieczenie i zaczerwienienie skóry wrażliwej na działanie szkodliwych
czynników zewnętrznych. Nawilża i zmiękcza skórę.

PRZECIWWSKAZANIA

MIELONE ŁUPINY ORZECHA
KOKOSOWEGO

• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

Mielone drobinki złuszczają martwe komórki naskórka,
wygładzają i przygotowują skórę do przyjęcia kolejnych
składników aktywnych.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Peeling do dłoni nakładamy na skórę dłoni (nie pomijając palców i nadgarstków) i wykonujemy kilkuminutowy masaż. Pozostałość peelingu
należy spłukać lub usunąć za pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Mrówczyńska – Magister kosmetologii, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

30
minut

3
Następnie ponownie nakładamy kryjącą warstwę Regenerującej maski do
dłoni, równomiernie na całe dłonie
i paznokcie.
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Produkty z linii HAND PROGRAM przyniosą ulgę suchej,
narażonej na kontakt z czynnikami zewnętrznymi skórze
dłoni. Odżywiają i regenerują skórę, przywracając jej prawidłowy poziom nawilżenia. Chronią przed niekorzystnymi czynnikami, takimi jak: suche, gorące powietrze, wiatr,
mróz, detergenty. Maska do dłoni – zimna parafina, jest
idealną alternatywą dla klasycznej, ciepłej parafiny, świetnie sprawdzi się również do masażu dłoni.

Na oczyszczoną i osuszoną skórę objętą zabiegiem nakładamy Regenerującą maskę do
dłoni i wykonujemy relaksacyjny masaż, zaczynając od palców.

4
Przygotowujemy kąpiel parafinową z dowolnie wybraną maską. W podgrzanej parafiniarce z Morelową lub Grejpfrutową maską
parafinową zanurzamy 3 razy dłonie i nakładamy na nie foliowe rękawice, a następnie rękawice frotté. Pozostawiamy na około
20 minut. Po upływie tego czasu wraz z foliowymi rękawicami usuwamy parafinę w całości. Nadmiar maski kremowej należy wmasować w dłonie.

WAŻNE INFORMACJE

• 5
 zabiegów raz w tygodniu, dla podtrzymania efektów – jeden zabieg raz w miesiącu. W przypadku stosowania Maski parafinowej
na ciepło – jeden zabieg raz na dwa tyg.
• Kompleksowa pielęgnacja dłoni.
• Może być to zabieg samodzielny. Rekomendujemy także jego połączenie z dowolnym zabiegiem pielęgnacyjnym z naszej oferty.

5
Alternatywą dla etapu z zastosowaniem
masek parafinowych na ciepło w parafiniarce jest wykonanie tego etapu stosując zamiennie Zimną parafinę – maskę
do dłoni z masłem shea (opis stosowania na opakowaniu produktu).

6
Na zakończenie zabiegu należy delikatnie wmasować w skórę dłoni i przestrzeni między palcami Luksusowy krem na
dłonie i paznokcie lub Rewitalizujący
balsam do dłoni i paznokci z masłem
shea SPF 6. Preparat pozostawiamy do
całkowitego wchłonięcia. Nie zmywamy.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja dłoni

PEELING DO DŁONI
Przeznaczenie:
szczególnie przesuszona,
wymagająca regeneracji skóra
dłoni.
Składniki aktywne:
Mielone łupiny orzecha
kokosowego, Proteiny
jedwabiu, Mocznik.
Działanie:
• usuwa martwe komórki
naskórka
• pobudza mikrocyrkulację
• przygotowuje skórę do
przyjęcia składników
aktywnych
• wzmacnia i ujędrnia skórę
• optymalnie nawilża
• pozostawia skórę
jedwabiście gładką.
Pojemność: 175 g
Indeks: 137286

REGENERUJĄCA MASKA
DO DŁONI
Przeznaczenie:
sucha i zniszczona skóra dłoni.
Składniki aktywne:
Proteiny jedwabiu,
D-panthenol, Mocznik,
Alantoina.
Działanie:
• przyspiesza regenerację
uszkodzonego naskórka
dłoni
• intensywnie nawilża
• chroni przed szkodliwym
wpływem czynników
zewnętrznych
• poprawia miękkość
i elastyczność naskórka
• nadaje jedwabistą gładkość
skórze.
Pojemność: 175 ml
Indeks: 137254

LUKSUSOWY KREM
NA DŁONIE I PAZNOKCIE
Przeznaczenie:
sucha, popękana, zniszczona
skóra dłoni.
Składniki aktywne:
Proteiny jedwabiu, Kompleks
witamin: PP, B5, B6, C i E,
Wapno, D-panthenol.
Działanie:
• silnie regeneruje
• doskonale się wchłania
• widocznie ujędrnia
i wygładza skórę rąk, która
staje się aksamitna i miękka
w dotyku.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137127

ZIMNA PARAFINA – MASKA DO DŁONI
Z MASŁEM SHEA

REWITALIZUJĄCY BALSAM DO DŁONI I PAZNOKCI
Z MASŁEM SHEA, SPF 6

Przeznaczenie:
sucha i popękana skóra dłoni, podrażniona i nadwrażliwa
na czynniki środowiska zewnętrznego.

Przeznaczenie:
sucha i popękana skóra dłoni, nadwrażliwa na czynniki
środowiska zewnętrznego, osłabiona płytka paznokciowa.

Składniki aktywne:
Masło Shea, Ceramidy, Lanolina, Witamina A, Witamina E.
Działanie:
• wspomaga odbudowę płaszcza hydrolipidowego skóry
• chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem
• niweluje uczucie szorstkości, świądu i ściągania
• zapobiega pękaniu skóry
• zmiękcza i uelastycznia naskórek
• natłuszcza i odżywia skórę
• nawilża i regeneruje.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137360

Składniki aktywne:
Masło Shea, Ceramidy, Olej ryżowy, Gliceryna roślinna,
Witamina E, Lanolina, Kwas mlekowy.
Działanie:
• rewitalizuje
• regeneruje płytkę paznokciową i skórki
• wzmacnia paznokcie
• łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia
• nawilża, natłuszcza
• nadaje miękkość i jedwabistą gładkość
• działa przeciwstarzeniowo
• zmiękcza, wygładza i uelastycznia skórę
• relaksuje dłonie, pozostawiając przyjemny zapach.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137361
GREJPFRUTOWA MASKA
PARAFINOWA

MORELOWA MASKA
PARAFINOWA

MULTIWITAMINOWA MASKA
PARAFINOWA DO DŁONI

Przeznaczenie:
regeneracja skóry rąk, stóp
lub całego ciała.

Przeznaczenie:
regeneracja skóry rąk, stóp
lub całego ciała.

Składniki aktywne:
Parafina, Wosk pszczeli,
Olej ze słodkich migdałów,
Witamina E, Witamina C,
Olejek grejpfrutowy.
Działanie:
• optymalnie nawilża skórę
• regeneruje, wygładza
i odświeża naskórek
• pobudza mikrocyrkulację
• ułatwia głębsze wnikanie
składników aktywnych.
Pojemność: 400 g
Indeks: 137137

Składniki aktywne:
Parafina, Olej kukui, Olej
Macadamia, Wosk pszczeli.
Działanie:
• optymalnie nawilża skórę
• regeneruje, wygładza
i odświeża naskórek
• pobudza mikrocyrkulację
• ułatwia głębsze wnikanie
składników aktywnych.
Pojemność: 400 g
Indeks: 137028

Przeznaczenie:
skóra zniszczona, szorstka,
wymagająca odbudowy
i intensywnej regeneracji.

MULTIWITAMINOWY
KREM DO DŁONI

MINERALNA MASKA
PARAFINOWA DO DŁONI

Przeznaczenie:
skóra zniszczona, szorstka,
wymagająca odbudowy
i intensywnej regeneracji.

Przeznaczenie:
skóra sucha, wrażliwa,
wymagająca odżywienia,
z pierwszymi oznakami.
starzenia.

Składniki aktywne:
Masło Shea, Lanolina,
D-panthenol, Koenzym Q10,
Karnityna, Niacynamid,
Witamina C, Witamina E.
Działanie:
• nawilża i regeneruje bez
pozostawiania tłustej
warstwy
• chroni skórę przed
działaniem czynników
zewnętrznych
• wygładza.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137524

Składniki aktywne:
Masło Shea, Minerały Morskie,
Lanolina, Olej Buriti, Ekstrakt
ze Skrzypu Polnego.
Działanie:
• regeneruje skórę
• nawilża i odbudowuje
• wygładza
• eliminuje uczucie ściągnięcia
i szorstkości.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137521

Składniki aktywne:
Masło Shea, Koenzym Q10,
Lanolina, Karnityna, Witamina A,
Witamina E.
Działanie:
• regeneruje skórę
• nawilża i odbudowuje
• wygładza
• eliminuje uczucie ściągnięcia
i szorstkości.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137525

MINERALNY KREM DO DŁONI
Przeznaczenie:
skóra sucha, wrażliwa,
wymagająca odżywienia,
z pierwszymi oznakami. starzenia.
Składniki aktywne:
Masło Shea, Minerały Morskie,
Ekstrakt z Alg Laminaria, Olej
Buriti, Keratyna, Lanolina.
Działanie:
• nawilża i regeneruje bez
pozostawiania tłustej warstwy
• chroni skórę przed działaniem
czynników zewnętrznych
• wygładza.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137520
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE STÓP
MED TECHNOLOGY

ZAAWANSOWANY ZABIEG
ZMIĘKCZAJĄCO-REGENERUJĄCY
DO STÓP

PODOCALL THERAPY

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• mocno zrogowaciała i twarda skóra stóp • callusy
• zrogowacenia • skóra stóp wymagająca odbudowy
i regeneracji

DZIAŁANIE
• intensywne zmiękczenie zrogowaceń • ułatwienie usuwania zrogowaceń i callusów • regeneracja i odbudowa
skóry stóp • odświeżenie, odżywienie

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

WODOROTLENEK POTASU (KOH)

Bezpieczny składnik o skutecznym i udowodnionym działaniu – zmiękcza i usuwa zgrubienia i zrogowacenia, ma
właściwości keratolityczne.

MOCZNIK

Składnik NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego
skóry. Silnie nawilża i regeneruje, posiada zdolności zatrzymywania wody w naskórku.

CHLOREK MAGNEZU

Jest jedną z łatwiej przyswajalnych form tego pierwiastka.
Kosmetyki z chlorkiem magnezu uzupełniają brak magnezu,
łagodzą ból i skurcze mięśni, zmniejszają obrzęki, oczyszczają z toksyn, mają działanie relaksujące.

PROCEDURA ZABIEGU

1

2

Miarkę Odprężającej soli do kąpieli stóp rozpuszczamy w 3 litrach ciepłej wody. Stopy Klienta moczymy
10–15 minut. Sól można stosować
także w masażerach do stóp.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

Na oczyszczoną skórę stóp, w miejscach
zrogowaceń, aplikujemy Żel intensywnie
zmiękczający zrogowacenia i szczelnie zabezpieczamy folią. W zależności od nasilenia zrogowaceń, utrzymujemy na skórze
15–20 minut. Następnie zdejmujemy folię
i usuwamy zrogowacenia przy pomocy
plastikowego nożyka/skrobaka.
Wygładzamy naskórek przy
DŁUGOŚĆ
pomocy tarki.

Sylwia Wójcik – Ekspert pielęgnacji, Szkoleniowiec, Specjalista ds. badań i rozwoju Bielenda Professional.
Zastosowanie okluzji wzmacnia i przyspiesza efekt
zmiękczenia naskórka. Okluzję można wykonać poprzez
owinięcie okolicy zabiegowej folią kosmetyczną. Można dodatkowo pod folią umieścić kompres włókninowy
nasączony żelem. Żel zmiękczający należy aplikować na
skórę w rękawiczkach, najlepiej nitrylowych.

ZABIEGU

60
minut

3
Na zakończenie wmasowujemy w skórę Krem nawilżająco-odbudowujący do stóp.
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WAŻNE INFORMACJE

• Ilość zabiegów należy dostosować do stanu skóry Klienta.
• Żel intensywnie zmiękczający ma gęstą formułę, dzięki czemu
można nakładać go precyzyjnie – wyłącznie na miejsca zrogowaciałe.
• Po zabiegu rekomendujemy przekazanie tarki Klientowi celem
użycia jej w pielęgnacji domowej.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja stóp

ODPRĘŻAJĄCA SÓL DO KĄPIELI STÓP

ŻEL INTENSYWNIE ZMIĘKCZAJĄCY ZROGOWACENIA

Przeznaczenie:
callusy, zrogowaciała skóra stóp wymagająca
intensywnej regeneracji, odbudowy i odświeżenia.

Przeznaczenie:
callusy, zrogowaciała skóra stóp wymagająca intensywnej
regeneracji, odbudowy i odświeżenia.

Składniki aktywne:
Mocznik, Chlorek Magnezu, Ekstrakt
z Szałwii Lekarskiej, Ekstrakt z Korzenia
Prawoślazu.
Działanie:
• odświeża, łagodzi
• działa antyseptyczne
• przygotowuje do zabiegu pedicure
• zmiękcza naskórek.
Pojemność: 500 g
Indeks: 137569

Składniki aktywne:
Wodorotlenek Potasu (KOH), Kwas salicylowy, Kwas
mlekowy.

KREM NAWILŻAJĄCO-ODBUDOWUJĄCY
DO STÓP
Przeznaczenie:
callusy, zrogowaciała skóra stóp wymagająca
intensywnej regeneracji, odbudowy i nawilżenia.

Działanie:
• silne zmiękcza zrogowacenia
• przygotowuje skórę stóp do ich mechanicznego usunięcia
• wygładza.
Pojemność: 200 g
Indeks: 137570

TARKA DO STÓP
1 sztuka
Indeks: 137573

Składniki aktywne:
Mocznik, Lanolina, Ekstrakt z Szałwii
Lekarskiej, D-Panthenol, Alantoina, Olejek
Eteryczny z Liści Drzewa Herbacianego.
Działanie:
• intensywnie regeneruje i odbudowuje
• silnie nawilża i łagodzi
• odświeża skórę stóp.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137571
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
MED TECHNOLOGY

ZABIEG ODŚWIEŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY DO STÓP

FOOT PROGRAM

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

WSKAZANIA
• suche i szorstkie stopy • nadmierna potliwość stóp
• relaks dla stóp i całego organizmu • regeneracja stóp

MOCZNIK

Składnik NMF o intensywnym działaniu nawilżającym
i zmiękczającym, wykazuje działanie keratolityczne – ułatwia złuszczanie naskórka i zwiększa przepuszczalność składników aktywnych przez jego warstwę rogową
w głębsze warstwy skóry.

DZIAŁANIE
• odświeżenie • nawilżenie • wygładzenie

MINERAŁY MORSKIE

Składniki zapewniające prawidłowy poziom odżywienia
skóry, wpływają na jej lepsze ukrwienie i blokują trans–
epidermalną utratę wody przez naskórek.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

MENTOL

Delikatnie chłodzi, nadaje uczucie lekkości i odświeżenia.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Przygotowujemy kąpiel do stóp
z wykorzystaniem Odświeżającej
soli do kąpieli stóp. Dwie miarki soli rozpuścić w 3 litrach ciepłej wody.
Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Odświeżająca sól do kąpieli stóp
może być wykorzystywana także
w masażerach do stóp.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Po osuszeniu skóry objętej zabiegiem aplikujemy Wygładzający peeling do stóp z mentolem i wykonujemy masaż stóp, który ułatwi
złuszczenie naskórka i penetrację składników
aktywnych z preparatów nakładanych w kolejnych fazach zabiegu. Pozostałość peelingu
należy spłukać lub usunąć za pomocą
wilgotnych kompresów kosmetycznych.

FOOT PROGRAM to linia specjalistycznych preparatów
do pielęgnacji skóry stóp. Dzięki kompleksowemu podejściu przy doborze składników aktywnych uzyskaliśmy
skuteczne działanie na wielu płaszczyznach – odświeżenie, zmiękczenie i złuszczenie zrogowaciałego naskórka,
nawilżenie i wygładzenie skóry stóp i nóg. Ze względu
na odczucie chłodzenia – zabieg idealny w sezonie wiosna – lato.

DŁUGOŚĆ
ZABIEGU

30
minut

3
Na oczyszczoną i osuszoną skórę stóp nakładamy Nawilżająco-odświeżający balsam do stóp i nóg
i wykonujemy delikatny masaż.
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4
Nawilżająco-odświeżający balsam do stóp
i nóg można zaaplikować także na łydki i wykonać kilkuminutowy odprężający masaż.
Należy uprzedzić klienta o delikatnym wrażeniu chłodzenia, który towarzyszy aplikacji
preparatu. Odczucie to utrzymuje się jeszcze
przez pewien czas po zakończeniu zabiegu
dając odczucie lekkich nóg.

WAŻNE INFORMACJE

• Z
 abieg jednorazowy, lub wykonywany w serii raz w tygodniu.
• Specjalistyczna, kompleksowa pielęgnacja stóp.
• Może być to zabieg samodzielny. Rekomendujemy także jego połączenie z dowolnym zabiegiem pielęgnacyjnym z naszej oferty.
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PREPARATY DO ZABIEGU

ODŚWIEŻAJĄCA SÓL
DO KĄPIELI STÓP
Przeznaczenie:
przygotowanie do zabiegu
pedicure, każdy rodzaj skóry.
Składniki aktywne:
Mocznik, Ekstrakt z Mięty, Minerały
Morskie, Ekstrakt z Melisy, Olejek
Rozmarynowy.
Działanie:
• zmiękcza naskórek przed
zabiegiem pedicure
• odświeża stopy
• odpręża i nadaje uczucie
lekkości.
Pojemność: 500 g
Indeks: 137665

WYGŁADZAJĄCY PEELING DO STÓP Z MENTOLEM
Przeznaczenie:
wygładzenie skóry stóp, usunięcie martwego naskórka.
Składniki aktywne:
Mentol, Mięta, Olej z Mikroalg, Cukier, Olejek Lawendowy,
Ekstrakt z Lotosu.
Działanie:
• złuszczenie i wygładzenie zrogowaceń skóry stóp i pięt
• odżywienie i nawilżenie
• przygotowanie skóry do przyjęcia składników aktywnych
z kolejnych preparatów
• delikatne chłodzenie.
Pojemność: 600 g
Indeks: 137667

NAWILŻAJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCY BALSAM DO STÓP I NÓG
Przeznaczenie:
na zakończenie zabiegu pedicure,
idealny do masażu stóp i nóg.
Składniki aktywne:
Mentol, Ekstrakt z Mięty, Mocznik, Olej z Mikroalg,
Minerały Morskie, Olejek Lawendowy, Algi Koralowe.
Działanie:
• nawilża, wygładza skórę stóp i nóg
• zapewnia przyjemne odczucie chłodzenia,
efekt lekkich nóg
• umożliwia wykonanie masażu stóp i nóg.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137666
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ZABIEG REGENERUJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCY NA STOPY

FOOT PROGRAM
WSKAZANIA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

• suche i szorstkie stopy • oznaki starzenia się skóry
stóp • pękanie naskórka • nadmierna potliwość stóp
• relaks dla stóp i całego organizmu • regeneracja stóp

MOCZNIK

Składnik NMF-u. Wykazuje działanie keratolityczne, dzięki
czemu ułatwia przenikanie substancji biologicznie aktywnych. Wspomaga wiązanie wody przez keratynę, zmiękcza, odświeża, uelastycznia skórę.

DZIAŁANIE
• działa antybakteryjnie i odświeżająco • odżywia
i wzmacnia skórę

KWAS SALICYLOWY

Organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów
karboksylowych. Ma właściwości antyseptyczne, keratolityczne i przeciwgrzybiczne. W większych stężeniach wykorzystywany do usuwania zrogowaciałego naskórka.

PRZECIWWSKAZANIA
• uczulenie lub nadwrażliwość na składniki zawarte
w preparatach

LANOLINA

Naturalny wosk, tworzy na powierzchni skóry film o działaniu okluzyjnym, dzięki czemu zmniejsza się odparowywanie wody z naskórka. Posiada zdolność penetracji, przez
co dobrze przenika w głąb skóry, nadając jej gładkość.

PROCEDURA ZABIEGU

1
Przygotowujemy kąpiel do stóp
z wykorzystaniem produktów marki
Bielenda Professional dobranych do
rodzaju skóry Klienta (pełna oferta
produktów do kąpieli stóp dostępna
na stronie obok). Klientka powinna
moczyć stopy przez około 15 minut.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

2

Justyna Dziura – Kosmetolog, Regionalny Kierownik
Sprzedaży, Szkoleniowiec ds. Kosmetyki Profesjonalnej.

Po osuszeniu skóry objętej zabiegiem aplikujemy peeling odpowiednio dobrany do rodzaju skóry (pełna oferta peelingów do stóp dostępna na stronie obok) i wykonujemy masaż
stóp, który ułatwi złuszczenie naskórka i ułatwi penetrację składników
aktywnych z preparatów nakładanych w kolejnych fazach zaDŁUGOŚĆ
biegu. Pozostałość peelingu
ZABIEGU
należy spłukać lub usunąć za
pomocą wilgotnych kompresów kosmetycznych.

45
minut

3

4

Na oczyszczoną i osuszoną skórę Następnie ponownie nakładamy kryjącą warstóp i przestrzeni między palcami stwę Regenerującej maski do stóp równonakładamy Regenerującą maskę do miernie na całe stopy i paznokcie.
stóp i wykonujemy relaksacyjny masaż, zaczynając od palców.
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PODO EXPERT to linia specjalistycznych preparatów do
pielęgnacji skóry stóp. Dzięki kompleksowemu podejściu przy doborze składników aktywnych uzyskaliśmy
skuteczne działanie na wielu płaszczyznach – odświeżenie, regeneracja, zmiękczenie i złuszczenie zrogowaciałego naskórka, działanie antybakteryjne czy ograniczające
nadmierną potliwość stóp.

WAŻNE INFORMACJE

• 8–10 zabiegów 1–2 razy w miesiącu.
• Specjalistyczna, kompleksowa pielęgnacja stóp.
• Może być to zabieg samodzielny. Rekomendujemy także jego połączenie z dowolnym zabiegiem pielęgnacyjnym z naszej oferty.

5
Przygotowujemy kąpiel parafinową
z dowolnie wybraną maską. W podgrzanej parafiniarce z Morelową lub
Grejpfrutową maską parafinową zanurzamy 3 razy stopy i nakładamy foliowe
woreczki, a następnie specjalne skarpety frotté (szczególnie w okresie jesienno-zimowym). Pozostawiamy na około
20 minut. Po upływie tego czasu wraz
z foliowymi woreczkami usuwamy parafinę w całości. Nadmiar maski kremowej
należy wmasować w stopy.

6
Na zakończenie zabiegu delikatnie wmasowujemy w skórę stóp i przestrzeni
między palcami krem do stóp dobrany
do potrzeb skóry Klienta (pełna oferta
produktów dostępna na stronie obok).
Preparat pozostawiamy do całkowitego
wchłonięcia. Nie zmywamy.

PREPARATY DO ZABIEGU

pielęgnacja stóp

ZMIĘKCZAJĄCE PEREŁKI
DO KĄPIELI STÓP
Z MOCZNIKIEM
Przeznaczenie:
przygotowanie do zabiegu
pedicure, sucha zrogowaciała
i zniszczona skóra stóp,
nadmierna potliwość stóp.
Składniki aktywne:
Mocznik, Olejki Eteryczne:
miętowy, lawendowy,
cyprysowy, ze skórki z cytryny.
Działanie:
• zmiękczenie naskórka przed
zabiegiem pedicure
• odświeżenie stóp
• odprężenie i nadanie uczucia
lekkości
• wygładzenie naskórka.
Pojemność: 400 g
Indeks: 137457

SÓL DO KĄPIELI STÓP
Z LIMONKĄ I MIĘTĄ
Przeznaczenie:
szczególnie zalecana przed
zabiegiem pedicure.
Składniki aktywne:
Aloes, Mocznik, Sól morska.
Działanie:
• zmiękcza zrogowaciały
naskórek
• ułatwia usunięcie modzeli,
odcisków
• działa dezynfekująco
i odświeżająco
• skutecznie zapobiega
poceniu się stóp
• relaksuje zmęczone stopy.
Pojemność: 600 g
Indeks: 137209

WYGŁADZAJĄCY PEELING
DO STÓP Z PUMEKSEM

SÓL DO KĄPIELI STÓP
Z KOZIM MLEKIEM

Przeznaczenie:
sucha, zrogowaciała,
zniszczona skóra stóp,
nadmierna potliwość stóp.

Przeznaczenie:
nadmierne pocenie stóp,
popękana skóra pięt,
zrogowaciały naskórek, przed
zabiegiem pedicure.

Składniki aktywne:
Mocznik, Pumeks, Olejki
Eteryczne: miętowy,
lawendowy, cyprysowy, ze
skórki z cytryny, Mielone
Łupinki Orzecha Kokosowego.
Działanie:
• złuszczenie i wygładzenie
zrogowaceń skóry stóp i pięt
• przyspieszenie procesów
regeneracyjnych naskórka
• odżywienie i natłuszczenie
• przygotowanie skóry
do przyjęcia składników
aktywnych z kolejnych
preparatów.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137458

Składniki aktywne:
Sól naturalna, Kozie mleko.
Działanie:
• zmiękcza zrogowaciały
naskórek, modzele, odciski
i popękaną skórę
• działa dezynfekująco
• kąpiel z solą: wzmacnia
skórę, zapobiegając jej
pękaniu, a także poceniu
się stóp.
Pojemność: 600 g
Indeks: 137122

KREMOWY PEELING
DO STÓP

REGENERUJĄCA MASKA
DO STÓP

Przeznaczenie:
polecany do peelingu stóp,
kolan i łokci.

Przeznaczenie:
sucha i zniszczona skóra stóp.

Składniki aktywne:
Olej ze słodkich migdałów,
Pumeks, Ekstrakt z limonki.
Działanie:
• głęboko złuszcza skórę
• przygotowuje skórę do
wchłonięcia aktywnych
składników
• zmiękcza i wygładza,
• poprawia ukrwienie stóp.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137125

Składniki aktywne:
Mocznik, Alantoina, Lanolina.
Działanie:
• intensywnie regeneruje
i nawilża
• zmiękcza i wygładza skórę
stóp
• daje uczucie chłodu
i odświeżenia
• pozostawia wrażenie
„lekkich stóp”.
Pojemność: 175 ml
Indeks: 137255

ŻEL ZMIĘKCZAJĄCY
ZROGOWACIAŁY NASKÓREK,
ODCISKI I MODZELE
Przeznaczenie:
nadmiernie zrogowaciały
naskórek.
Składniki aktywne:
20% Mocznika.
Działanie:
• zmiękcza nadmiernie
zrogowaciały naskórek
• umożliwia szybkie i łatwe
usuwanie nadmiernych
zrogowaceń, odcisków,
modzeli i nagniotków
• skraca czas zabiegu
pedicure.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137318

ZMIĘKCZAJĄCY KREM
DO STÓP 20% MOCZNIKA
+ KWAS SALICYLOWY
Przeznaczenie:
zrogowaciała, szorstka, sucha
i popękana skóra stóp.
Składniki aktywne:
Mocznik, Kwas salicylowy,
Ceramidy, Olej kukui, Olej
makadamia, Witamina A,
Witamina E, Ekstrakt z fiołka
trójbarwnego, Lanolina,
D-panthenol.
Działanie:
• działa zmiękczająco,
przeciwbakteryjnie
i przeciwświądowo
• łagodzi podrażnienia
• przyspiesza regenerację
• uzupełnia lipidy cementu
międzykomórkowego.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137317

REGENERUJĄCY KREM DO STÓP
Przeznaczenie:
intensywnie działa na pękające pięty
i suchą skórę stóp.
Składniki aktywne:
Arginina PCA, Ekstrakt z limonki,
Alantoina.
Działanie:
• zmiękcza i złuszcza zgrubienia
naskórka
• zapobiega pęknięciom i przyspiesza
ich gojenie
• uśmierza swędzenie
• hamuje tworzenie się modzeli
i odcisków
• szybko się wchłania, nawilża
• pozostawia stopy lekkie i odświeżone.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137126
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE OFERTĘ

DEMAKIJAŻ
DELIKATNY ŻEL
MICELARNY DO
DEMAKIJAŻU
Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha,
odwodniona, wrażliwa,
osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi,
brak równowagi
mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex,
Skwalan, Trehaloza, Olej
z Szałwii Hiszpańskiej,
Oczar Wirginijski,
D-panthenol, Olej
Awokado.
Działanie:
• łagodnie i dokładnie
usuwa makijaż
• oczyszcza skórę
• koi, łagodzi
podrażnienia.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137584

ENERGETYZUJĄCA
ESENCJA TONIZUJĄCA
DO TWARZY
Przeznaczenie:
skóra zmęczona
i niedotleniona,
poszarzała, sucha
i wrażliwa, zmarszczki,
przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra
zniszczona opalaniem.
Składniki aktywne:
Kwas Hialuronowy,
Esencja Wody
Pomarańczowej,
Ekstrakt Filtratu
Drożdżowego.
Działanie:
• przywraca
fizjologiczne pH skóry
• nawilża
• rewitalizuje skórę.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60
zabiegów
Indeks: 137515

PŁYN DO DEMAKIJAŻU
OCZU I UST
Przeznaczenie:
wrażliwa skóra powiek
i wokół oczu.
Składniki aktywne:
Rumianek, Witamina B5.
Działanie:
• skutecznie i szybko
zmywa makijaż
oczu (ołówki, cienie,
wodoodporne mascary)
• łagodnie i bardzo
dokładnie oczyszcza
wrażliwą skórę wokół
oczu
• wzmacnia i uelastycznia
rzęsy
• daje uczucie delikatnego
nawilżenia i wyraźnego
odświeżenia skóry
• poprawia wygląd skóry
powiek i wokół oczu.
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Pojemność: 200 ml
Indeks: 137002

DELIKATNY TONIK
DO TWARZY
Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha,
odwodniona, wrażliwa,
osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi,
brak równowagi
mikrobioty skórnej.
Składniki aktywne:
Synbiotic Complex,
Woda Różana, Kwas
Hialuronowy, Oczar
Wirginijski.
Działanie:
• przywraca fizjologiczne
pH skóry
• nawilża i koi
• wzmacnia skórę.
Pojemność: 500 ml
Wydajność: 60
zabiegów
Indeks: 137585

PŁYN MICELARNY DO
DEMAKIJAŻU
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.
Składniki aktywne:
Micele, Perła, Kawior.
Działanie:
• zastępuje mleczko,
tonik i wodę
• oczyszcza i odświeża
cerę
• pochłania nadmiar
sebum, makijaż i inne
zabrudzenia
• utrzymuje optymalny
poziom nawilżenia
skóry
• pozostawia skórę
świeżą i gładką bez
najmniejszego uczucia
napięcia.
Pojemność: 300 ml
Indeks: 137242

KOJĄCO-ŁAGODZĄCY
PŁYN MICELARNY
DO DEMAKIJAŻU
I OCZYSZCZANIA
TWARZY
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery,
szczególnie wrażliwa, skóra
skłonna do zaczerwienień
różnego pochodzenia,
nadreaktywna, trądzik
różowaty.
Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy,
Alantoina, D-panthenol.
Działanie:
• delikatnie i skutecznie usuwa
makijaż twarzy, oczu i ust
• nawilża skórę
• odświeża
• koi i łagodzi skórę.
0% KOMPOZYCJI
ZAPACHOWEJ/
0% ALKOHOLU
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137445

MICELARNY ŻEL-KREM
DO DEMAKIJAŻU
TWARZY
Przeznaczenie:
skóra zmęczona
i niedotleniona,
poszarzała, sucha
i wrażliwa, zmarszczki,
przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra
zniszczona opalaniem.
Składniki aktywne:
Trehaloza, Ekstrakt
z Żen-szenia, Sorbitol,
D-panthenol.
Działanie:
• łagodnie i dokładnie
usuwa makijaż
• oczyszcza skórę
• przygotowuje skórę do
zabiegu
• koi.
Pojemność: 500 g
Wydajność: 30 zabiegów
Indeks: 137516

DELIKATNY PŁYN
DO DEMAKIJAŻU
OCZU I UST
Przeznaczenie:
wrażliwa skóra
powiek i wokół oczu,
odpowiedni dla osób
noszących szkła
kontaktowe.
Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy,
Alantoina,
D-panthenol.
Działanie:
• usuwa makijaż
wodoodporny
• nawilża delikatną skórę
wokół oczu.
0% KOMPOZYCJI
ZAPACHOWEJ/
0% ALERGENÓW
Pojemność: 200 ml
Indeks: 137446

SATYNOWA WODA
RÓŻANA
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery,
szczególnie sucha
i wrażliwa.
Składniki aktywne:
D-panthenol, Mocznik.
Działanie:
• odświeża skórę
i wspomaga jej
ukrwienie
• regeneruje płaszcz
ochronny
• łagodzi podrażnienia
• doskonale nawilża
• ma właściwości
przeciwzapalne,
łagodzące, relaksujące
i ściągające
• wzmacnia i uszczelnia
naczynka krwionośne
• tonizuje.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137292

SATYNOWY TONIK
W ŻELU
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery,
szczególnie sucha
i wrażliwa.
Składniki aktywne:
HydromanilTM, Koper
morski, D-panthenol.
Działanie:
• tonizuje skórę,
przywracając jej
naturalne pH
• oczyszcza i odświeża
cerę
• koi i łagodzi
podrażnienia
• wzmaga oddychanie
wewnątrzkomórkowe
• wzmacnia bariery
obronne skóry
• optymalnie nawilża.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137004

HIALURONOWE
MLECZKO DO
DEMAKIJAŻU TWARZY

SATYNOWE MLECZKO
DO DEMAKIJAŻU
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.
Składniki aktywne:
Olej ze słodkich
migdałów, Koper morski,
Witamina E.
Działanie:
• delikatnie i skutecznie
oczyszcza skórę,
przygotowując
ją do zabiegu
kosmetycznego
• zmiękcza i regeneruje
naskórek
• utrzymuje optymalny
poziom nawilżenia
skóry
• neutralizuje wolne
rodniki i przeciwdziała
starzeniu się skóry
• nie wysusza warstwy
lipidowej skóry.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137003

HIALURONOWY TONIK
DO TWARZY

Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą
jędrności, skóra
z oznakami starzenia.

Przeznaczenie:
skóra sucha z utratą
jędrności,
skóra z oznakami
starzenia.

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Alantoina, Witamina E.
Działanie:
• idealnie usuwa makijaż,
także z oczu
• oczyszcza i odświeża
skórę
• koi i łagodzi
podrażnienia
• optymalnie nawilża.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137455

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy
kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
D-panthenol.
Działanie:
• tonizuje i odświeża
skórę
• optymalnie nawilża
• zmniejsza napięcie
skóry
• idealne zakończenie
demakijażu.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137454

ULTRANAWILŻAJĄCY
TONIK DO TWARZY

ANTYBAKTERYJNY ŻEL
DO DEMAKIJAŻU

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery,
szczególnie sucha
i odwodniona.

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta, ze
skłonnością do zmian
trądzikowych.

Składniki aktywne:
Kwas mlekowy, Mleczan
sodu, Trehaloza, Betaina.
Działanie:
• tonizuje i odświeża
skórę
• optymalnie nawilża
• zmniejsza napięcie
• idealne zakończenie
demakijażu.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137320

Składniki aktywne:
Kwas salicylowy,
Witamina B3, Ekstrakt
z zielonej herbaty,
Alantoina, D-panthenol.
Działanie:
• delikatnie i dokładnie
oczyszcza skórę
• zapobiega
powstawaniu
zaskórników
• reguluje wydzielanie
sebum
• usuwa obumarłe
komórki naskórka
• nie podrażnia,
nie przesusza.
Pojemność: 500 g
Indeks: 137308

TONIK Z KWASEM
LAKTOBIONOWYM
Przeznaczenie:
cera wrażliwa, naczynkowa,
nadreaktywna, sucha,
trądzik różowaty, skóra
skłonna do zaczerwienień
różnego pochodzenia.
Składniki aktywne:
Kwas laktobionowy,
Glukonolakton, Trehaloza,
D-panthenol.
Działanie:
• przygotowuje skórę
przed eksfoliacją kwasem
laktobionowym
• tonizuje, odświeża
i nawilża skórę
• może być używany przy
peelingu kawitacyjnym.
Pojemność: 200 ml
Indeks: 137447

ULTRANAWILŻAJĄCY
KREM DO DEMAKIJAŻU
TWARZY
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery,
szczególnie sucha
i odwodniona.
Składniki aktywne:
Trehaloza, Olej ze słodkich
migdałów, Witamina E.
Działanie:
• skutecznie usuwa makijaż
• przygotowuje skórę do
zabiegu
• oczyszcza skórę
z wszelkich
zanieczyszczeń
• koi i łagodzi podrażnienia
• optymalnie nawilża
• wygładza i zmiękcza
naskórek.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137319

ANTYBAKTERYJNY TONIK
NORMALIZUJĄCY
Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta
i trądzikowa.
Składniki aktywne:
Niacinamide PC, Aloes,
Zielona herbata.
Działanie:
• dokładnie oczyszcza
i ściąga pory skóry
• reguluje pracę gruczołów
łojowych, ogranicza
błyszczenie skóry
• koi i łagodzi
• zmniejsza rozwój bakterii,
powstawanie zaskórników
• pozostawia skórę idealnie
czystą,
świeżą i matową.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137194
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PEELING
DELIKATNY PEELING
ENZYMATYCZNY
W PIANCE

MUSUJĄCA MASKA
PEELINGUJĄCA DO
TWARZY

Przeznaczenie:
skóra problematyczna,
dysfunkcyjna, sucha,
odwodniona, wrażliwa,
osłabiona m.in. kuracjami
przeciwtrądzikowymi, brak
równowagi mikrobioty
skórnej.

Przeznaczenie:
skóra zmęczona i niedotleniona, poszarzała, sucha i wrażliwa, zmarszczki,
przedwczesne starzenie,
stres oksydacyjny, skóra
zniszczona opalaniem.

Składniki aktywne:
Keratolityczny Kwas
Mlekowy, β-Glukan,
Complete Biotic Formula.
Działanie:
• bardzo delikatnie
złuszcza
• przygotowuje
do przyjęcia składników
aktywnych.
Pojemność: 160 ml
Wydajność: 15 zabiegów
Indeks: 137586

Przeznaczenie:
skóra normalna
i sucha.

Przeznaczenie:
skóra mieszana,
tłusta i trądzikowa.

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy,
Kwas mlekowy,
Mocznik,
Gliceryna, Drobinki
peelingujące,
Ekstrakt z jagód
Acai.
Działanie:
• złuszczanie
naskórka
• usuwanie
zanieczyszczeń
• wyrównanie
kolorytu
• wygładzenie.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137463

Składniki aktywne:
Mocznik, Kwas
migdałowy,
Gliceryna, Drobinki
peelingujące,
Ekstrakt z ogórka,
Ekstrakt z aloesu.
Działanie:
• złuszczenie
naskórka
• usuwanie
zanieczyszczeń
• wyrównanie
kolorytu
• wygładznie.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137464

Składniki aktywne:
PhytoCellTecTM Argan,
Olej arganowy, Oliwa
z oliwek, Olej awokado,
Olej ze słodkich
migdałów, D-panthenol,
Witamina E.
Działanie:
• usuwa martwe
komórki naskórka
• przygotowuje skórę
do dalszych etapów
zabiegu
• intensywnie odżywia
i nawilża skórę
• nadaje skórze
miękkość i jedwabistą
gładkość
• wygładza i regeneruje
• rozjaśnia, odświeża
i relaksuje skórę.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137309

Przeznaczenie:
skóra szara,
zanieczyszczona,
niedotleniona,
wymagająca
regeneracji i detoksu,
mająca częsty kontakt
z niekorzystnymi
czynnikami miejskimi.

Przeznaczenie:
Każdy rodzaj cery,
w tym sucha, z utratą
jędrności i oznakami
starzenia.

MAGNES NEODYMOWY
INDEKS: 137487

GRUBOZIARNISTY
PEELING DO
TWARZY

Przeznaczenie:
cera sucha, mieszana,
wrażliwa.

HIALURONOWY
PEELING
ENZYMATYCZNY DO
TWARZY

Składniki aktywne:
Keratolina, Kwas
hialuronowy, Drobinki
Magnetytowe.
Działanie:
• złuszczanie
martwych warstw
naskórka
• wygładzenie
• nawilżenie.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137482

DROBNOZIARNISTY
PEELING DO
TWARZY

ARGANOWY PEELING
DO TWARZY
Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI
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Składniki aktywne:
Minerały Morskie, Papaina, Kwas Cytrynowy,
Trehaloza.
Działanie:
• delikatnie złuszcza
powierzchowne
warstwy naskórka
• przygotowuje skórę do
przyjęcia składników
aktywnych
• rozświetla
• wygładza.
Pojemność: 45 g
Wydajność:
10 zabiegów
Indeks: 137512

MAGNETYCZNO-ENZYMATYCZNY
PEELING DO
TWARZY

ENZYMATYCZNY
PEELING DO
TWARZY
Przeznaczenie:
cera sucha,
wrażliwa,
naczynkowa.
Składniki aktywne:
Keratolina, Aloes,
HydromanilTM.
Działanie:
• usuwa martwe
komórki naskórka,
pobudza
mikrocyrkulację
• oczyszcza
z toksyn
i przygotowuje
skórę do przyjęcia
aktywnych
składników
• wzmacnia
i ujędrnia skórę
• wygładza,
nawilża, odpręża
i relaksuje.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137007

Składniki aktywne:
Niskocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Wysokocząsteczkowy
Kwas hialuronowy,
Trehaloza, Ekstrakt
z papai, Ekstrakt
z ananasa, D-panthenol.
Działanie:
• delikatnie złuszcza
martwe komórki
naskórka
• wygładza i nawilża
skórę
• skutecznie łagodzi
podrażnienia
• rozjaśnia i poprawia
koloryt skóry.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137456

2 w 1 ENZYMATYCZNY
PEELING
DROBNOZIARNISTY
DO TWARZY
Z PAPAINĄ
I BROMELAINĄ
Przeznaczenie:
cera wrażliwa, sucha
i odwodniona.
Składniki aktywne:
Papaina, Bromelaina,
Mocznik, Olej Awokado.
Działanie:
• formuła łączy
enzymatyczne
i mechaniczne
złuszczanie
• rozpuszcza i usuwa
martwe komórki
naskórka
• przygotowuje skórę
do dalszych etapów
zabiegu
• wygładza i regeneruje
• rozjaśnia, odświeża
• nadaje jedwabistą
miękkość.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137321

PEELING DO
TWARZY
Z PEREŁKAMI
JOJOBA
Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.
Składniki aktywne:
Olej ze słodkich
migdałów,
Algi Laminaria,
Mikrokuleczki jojoba.
Działanie:
• usuwa martwe
komórki naskórka
• oczyszcza z toksyn
(detoks)
• pobudza
mikrocyrkulację
• wzmacnia, wygładza
i uelastycznia skórę
• przygotowuje
skórę do przyjęcia
aktywnych
składników.
Pojemność: 150 g
Indeks: 137008

MASKI ALGOWE
WYGŁADZAJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA
ORCHIDEA

UJĘDRNIAJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA KWIAT
WIŚNI

Przeznaczenie:
skóra tłusta, mieszana,
z niedoskonałościami.

Przeznaczenie:
skóra szara, zmęczona,
niedotleniona.

Przeznaczenie:
skóra sucha, szorstka,
podrażniona.

Przeznaczenie:
skóra sucha, odwodniona,
z pierwszymi oznakami starzenia.

Składniki aktywne:
Glinka Zielona, Niacynamid,
Ekstrakt z pokrzywy i melisy.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks op. uzup.: 137503

Składniki aktywne:
Papaina, Bromelaina, Betaina,
Ekstrakt z owocu jabłoni.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks op. uzup.: 137501

Składniki aktywne:
Aloes, Sorbitol, Mocznik,
Ekstrakt z orchidei.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks op. uzup.: 137504

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Kolagen,
Trehaloza, Ekstrakt z kwiatu wiśni.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks op. uzup.: 137502

NAWADNIAJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA GRANAT

Przeznaczenie:
skóra delikatna, wrażliwa,
naczynkowa.

Przeznaczenie:
skóra podrażniona i bardzo
wrażliwa.

Przeznaczenie:
skóra sucha i odwodniona.

Składniki aktywne:
Beta-glukan, Rutyna,
Witamina C, Ekstrakt z fiołka
trójbarwnego.
Pojemność: 200 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks op. uzup.: 137505

Składniki aktywne:
Alginian, Glukoza, Ekstrakt
z ogórka, Ekstrakt z aloesu.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137467

Przeznaczenie:
cera sucha, skłonna do podrażnień.

Składniki aktywne:
Alginian, Glukoza, Ekstrakt z jagód
acai.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137468

Składniki aktywne:
Glukoza, Mocznik.
Pojemność: 260 g
Wydajność: 10
Indeks: 137388

ALOESOWA MASKA
ALGOWA DO TWARZY

MASKA ALGOWA DO
TWARZY ZE SPIRULINĄ

WITAMINOWA MASKA
ALGOWA DO TWARZY

Przeznaczenie:
cera mieszana.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery
wymagającej regeneracji.

Przeznaczenie:
cera niedotleniona, szara, tzw.
cera palacza.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Glinka Ghassoul z Maroka, Alginat
(100% ekstrakt z alg brunatnych).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137119
Indeks op. uzup.: 200079

Składniki aktywne:
Aloes, Alginat (100% ekstrakt
z alg brunatnych).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137154
Indeks op. uzup.: 137161

Składniki aktywne:
Algi Spirulina, Alginat (100%
ekstrakt z alg brunatnych).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137012
Indeks op. uzup.: 137071
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Składniki aktywne:
Witamina E, C, Alginat (100%
ekstrakt z alg brunatnych).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137082
Indeks op. uzup.: 137086
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Składniki aktywne:
Kolagen, Witamina E
w mikrokapsułkach, Alginat (100%
ekstrakt z alg brunatnych).
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137305
Indeks op. uzup.: 137306

MASKA ALGOWA DO
TWARZY Z GLINKĄ
GHASSOUL

M

Przeznaczenie:
cera wymagająca nawilżenia
i liftingu.

Przeznaczenie:
skóra zniszczona z widocznymi
efektami fotostarzenia.

Składniki aktywne:
Alginian, Glukoza, Ekstrakt
z granatu.
Pojemność: 190 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137469

DOS
T

KOLAGENOWA MASKA ALGOWA
DO TWARZY

ANTYOKSYDACYJNA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA JAGODY
ACAI

PEŁ

Y

M

KOJĄCA MASKA ALGOWO-ŻELOWA OGÓREK&ALOES

DOS
T

WZMACNIAJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA FIOŁEK

MASKA ALGOWA DO TWARZY
Z MOCZNIKIEM
Mocznik – składnik NMF-u, czyli
naturalnego czynnika nawilżającego
skórę, odpowiedzialnego za jego
prawidłowe uwodnienie. Wspomaga
wiązanie wody przez keratynę,
zmiękcza, odświeża, uelastycznia skórę.

M

Składniki aktywne:
Ziemia okrzemkowa, Alantoina,
Jedwabna mąka owsiana, β-Glukan,
Algi morskie, Spirulina, Kozie mleko.
Pojemność: 500 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137568

ODŚWIEŻAJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA KWIAT
JABŁONI

DOS
T

Przeznaczenie:
skóra ciała wymagająca regeneracji –
napięta, przesuszona, swędzenie, pieczenie, poczucie dyskomfortu. Produkt
rekomendowany dla kobiet w okresie
ciąży i połogu.

NORMALIZUJĄCA MASKA
ALGOWO-ŻELOWA
POKRZYWA Z MELISĄ

M

KOJĄCA MASKA ALGOWA
NA BRZUCH I BIUST

N IA J ĄC
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PIELĘGNACJA
OKOLIC OCZU
REWITALIZUJĄCY KREM POD
OCZY

PEPTYDOWE UJĘDRNIAJĄCE SERUM
NA OKOLICE OCZU

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, szczególnie
zanieczyszczona, wymagająca
regeneracji.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry wokół oczu
(szczególnie sucha i wrażliwa), cienie
i obrzęki pod oczami, zmarszczki
mimiczne, utrata jędrności.

Składniki aktywne:
Ekstrakt ze Śluzu Ślimaka, Olej
z Opuncji Figowej, Ekstrakt
ze Świetlika Lekarskiego, Olej
Awokado, Olej z Rózy, Masło
Shea.
Działanie:
• mocno nawilża i regeneruje
• rewitalizuje skórę wokół oczu.
Pojemność: 30 ml
Wydajność: 60 zabiegów
Indeks: 137595

Składniki aktywne:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Peptydy
biomimetyczne, Kwas hialuronowy, Kwas
laktobionowy, Argireline™.
Działanie:
• zawiera substancję wspomagającą
redukcję skurczów mięśni mimicznych
• stymuluje nową produkcję kolagenu
i elastyny
• redukuje głębokość zmarszczek.
Pojemność: 30 ml
Indeks: 137330

PEEL-OFF MASKA ALGOWA NA
OKOLICE OCZU Z PŁATKAMI RÓŻY

PEPTYDOWY ŻEL-KREM KORYGUJĄCY
ZMARSZCZKI WOKÓŁ OCZU

Przeznaczenie:
skóra wokół oczu.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry wokół oczu (szczególnie
sucha i wrażliwa), cienie i obrzęki pod
oczami, zmarszczki mimiczne, utrata
jędrności.

Składniki aktywne:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Alginat.
Działanie:
• przynosi uczucie chłodnego
kompresu
• likwiduje oznaki zmęczenia
• usprawnia mikrokrążenie.
Pojemność: 90 g
Wydajność: 10 zabiegów
Indeks: 137332

Składniki aktywne:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Peptydy
biomimetyczne, Olej ze słodkich migdałów,
Witamina E, Kwas mlekowy, Alantoina.
Działanie:
• koryguje zmarszczki mimiczne
• wygładza i nawilża
• zmniejsza oznaki zmęczenia, odświeża
• zmniejsza obrzęki i zasinienia
• lekka formuła.
Pojemność: 50 ml
Indeks: 137333

KREM POD OCZY
Przeznaczenie:
wygładzenie i rozświetlenie.
Składniki aktywne:
Algi Chlorella Vulgaris, Sproszkowana
perła, Roślinna witamina A.
Działanie:
• zapobiega powstawaniu
zmarszczek oraz spłyca już
istniejące
• uelastycznia i zmiękcza skórę
wokół oczu
Pojemność: 50 ml
Indeks: 137208

68

WYPEŁNIACZ ZMARSZCZEK
POD OCZY
Przeznaczenie:
cera dojrzała.
Składniki aktywne:
Mikrosfery kwasu hialuronowego,
Witamina E.
Działanie:
• zmniejsza widoczność zmarszczek
• wspiera odnowę włókien
kolagenowych
• wzmacnia i nawilża skórę pod
oczami
• chroni ją przed wolnymi rodnikami.
Pojemność: 50 ml
Indeks: 137133

PRODUKTY DO MASAŻU
PRODUKTY DO MASAŻU

ODŻYWCZY KREM
DO MASAŻU TWARZY

KAWIOROWY KREM
DO MASAŻU TWARZY

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, w tym skóra
wymagająca regeneracji.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Olej Marula, Olej
Babassu, Olej Awokado, Witamina A,
Witamina E.
Działanie:
• nadaje poślizg
• regeneruje skórę
• wygładza naskórek
• zapobiega starzeniu się skóry
• uzupełnia płaszcz lipidowy
• działa antyoksydacyjnie.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137470

REGENERUJĄCO-WITAMINOWA OLIWKA
DO MASAŻU CIAŁA
Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry,
w tym skóra wymagająca
regeneracji i dotknięta
rozstępami.
Składniki aktywne:
Olej Marula, Olej Babassu,
Witamina A, Witamina E.
Działanie:
• nadaje poślizg
• regeneruje
• nawilża
• działa przeciwstarzeniowo
• odżywia.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137471

Składniki aktywne:
Kawior, Olej Macadamia.
Działanie:
• koi, przywraca komfort
• pobudza odnowę komórek naskórka
• stymuluje skórę
• intensywnie nawilża
• wygładza linie twarzy.
Pojemność: 175 ml
Indeks: 137107

LUKSUSOWA OLIWKA DO
MASAŻU CIAŁA
Przeznaczenie:
masaż ciała na ciepło i na
zimno.
Składniki aktywne:
Oliwa z oliwek, Witamina E.
Działanie:
• intensywnie nawilża
• zmiękcza naskórek
• relaksuje.
UWAGA! Preparat
można podgrzewać
w porcelanowym
kominku do aromaterapii
(maksymalna temperatura
podgrzania 35°C).
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137338

ARBUZOWE MASŁO DO
MASAŻU CIAŁA
Przeznaczenie:
relaks i redukcja cellulitu.
Składniki aktywne:
Ekstrakt z arbuza, Olej awokado,
Masło Shea (Karite).
Działanie:
• wspomaga redukcję cellulitu
• głęboko nawilża
• wzmacnia i odżywia naskórek
• relaksuje.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137261
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INNE PRODUKTY
DNS ROLLER DO KOSMETYCZNEJ
MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

KONTAKT-ŻEL DO ZABIEGÓW
Z ULTRADŻWIĘKAMI

Przeznaczenie:
Urządzenie przeznaczone do mikronakłuwania
skóry w zabiegu kosmetycznej mezoterapii
mikroigłowej twarzy i ciała.
Działanie:
• skuteczny i optymalny transport składników
aktywnych w głąb skóry
• stymulacja naturalnej produkcji kolagenu
i elastyny w skórze
• usprawnienie procesów naprawczych skóry
• reaktywacja funkcji skóry.
Długość igieł rollera: twarz
0,3 mm (Indeks: 1277342),
0,5 mm (Indeks: 137343),
0,75 mm (Indeks: 137344),
1,0 mm (Indeks: 137345).

Przeznaczenie:
Żel przewodzący, niezbędny do prawidłowego
wykonania zabiegów z użyciem urządzeń
kosmetycznych – sonoforeza (ultradźwięki),
jonoforeza, mezoterapia bezigłowa, RF fale
radiowe, liposukcja ultradźwiękowa (kawitacyjna),
2 w 1 Fotonowy masażer ultradźwiękowy.

KREM RF DO ZABIEGÓW
Z FALAMI RADIOWYMI

KOJĄCA MASECZKA DO TWARZY
Z GLINKĄ BIAŁĄ

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry
twarzy i ciała, krem do
masażu, niezbędny do
prawidłowego wykonania
zabiegu z użyciem fali
radiowej (RF).

Przeznaczenie:
cera sucha, wrażliwa, naczynkowa.

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy,
Witamina E, Olej awokado,
Olej kokosowy, Srebro.
Działanie:
• krem zapewnia stały
poślizg
• gwarantuje komfortowe
wykonanie zabiegu
• odżywia i nawilża skórę.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137403

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy, Gliceryna.
Działanie:
• Żel zapewnia bardzo dobrą przewodność fal
ultradźwiękowych
• jest produktem gotowym do użycia, który ułatwia
wprowadzenie substancji aktywnych w głębsze
warstwy skóry, zapewniając stały poślizg
• wzbogacony o Kwas hialuronowy
dodatkowo nawilża skórę.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137362

KREM OCHRONNY DO TWARZY SPF 50
Przeznaczenie:
cera wrażliwa, z bielactwem, po zabiegach
depigmentacyjnych.

Składniki aktywne:
Glinka biała, Ekstrakt z kasztana,
Alantoina.
Działanie:
• redukuje zaczerwienienia
i podrażnienia skóry
• wpływa kojąco i uspokajająco na skórę
naczynkową
• optymalnie nawilża i dotlenia skórę
• oczyszcza skórę z toksyn (detoks)
i innych zanieczyszczeń
• działa odprężająco i relaksująco na
skórę
• wzmacnia i ujędrnia naskórek.
Pojemność: 150 ml
Indeks: 137024

Składniki aktywne:
Boswellia Serrata, Kwas hialuronowy, Masło
Karite.
Działanie:
• koi i łagodzi podrażnienia
• wygładza i poprawia nawilżenie
• zapewnia wysoką ochronę UVA i UVB,
SPF 50.
Pojemność: 100 ml/50 ml
Indeks: 137246/137250

KREM O POTRÓJNYM DZIAŁANIU
Z KWASAMI AHA I PHA

LUKSUSOWY KREM NAWILŻAJĄCY
DO TWARZY SPF 15

KASZMIROWY FLUID
DO TWARZY

Przeznaczenie:
cera mieszana, tłusta, ze skłonnością
do zmian trądzikowych.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery, zwłaszcza wrażliwa i sucha.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj cery.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z alg koralowych, Kwas hialuronowy,
Witamina E, Olej Arganowy, Kigelia Africana, Olej
kukui, Olej Macadamia.
Działanie:
• spłyca zmarszczki mimiczne
• daje odczucie łagodności i komfortu skóry
• regeneruje ochronny płaszcz lipidowy skóry
• zwiększa elastyczność, jędrność i napięcie skóry
• długotrwale nawilża
• działa rewitalizująco
• działa antyoksydacyjnie
• zapewnia optymalną ochronę UVA i UVB, SPF 15.
Pojemność: 100 ml
Indeks: 137056

Składniki aktywne:
Koloidalne złoto, Mikrosfery
kwasu hialuronowego,
Mikrosiateczka przestrzennych
silikonów.
Działanie:
• perfekcyjnie maskuje
niedoskonałości cery
• długotrwale matuje skórę
• wygładza zmarszczki
• przedłuża trwałość makijażu.
Pojemność: 50 ml
Indeks: 137070

Składniki aktywne:
Kwas migdałowy, Kwas laktobionowy,
Witamina B3, Olej Arganowy,
D-pantenol.
Działanie:
• redukcja zmian trądzikowych
i teleangiektazji
• nawilżenie i matowienie skóry
• działanie antyrodnikowe
i przeciwzmarszczkowe.
Pojemność: 100 ml
Indeks: 137506

NAPINAJĄCA MASKA W PŁACIE PRZYWRACAJĄCA SKÓRZE
BLASK

PRZYWRACAJĄCY BLASK REWITALIZUJĄCY KREM DO
TWARZY SPF 20

Przeznaczenie:
skóra zmęczona, ziemista, zmarszczki, skóra narażona na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, skóra dotknięta
przedwczesnym starzeniem i stresem oksydacyjnym.

Przeznaczenie:
skóra zmęczona, ziemista, zmarszczki, skóra narażona na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, skóra dotknięta
przedwczesnym starzeniem i stresem oksydacyjnym.

Składniki aktywne:
Anti-Pollution System, Peptydy, Ekstrakt z Fermentowanego
Filtratu Drożdżowego, Hydrolat z Zielonej Herbaty, Kwas
Hialuronowy, Ekstrakty z Aloesu, Żen-szenia, Wiśni.
Działanie:
• chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
• nawilża, regeneruje
• poprawia napięcie twarzy
• działa antyoksydacyjnie.
Pojemność: 25 g
Wydajność: 1 zabieg
Indeks: 13756

Składniki aktywne:
Olej Dongbaek, Anti-pollution System, Hydrolat z Zielonej
Herbaty, Witamina C, Ekstrakty z Bambusa, Wiśni, Ekstrakt
Fermentu Sojowego.
Działanie:
• regeneruje i odżywia
• nawilża
• rewitalizuje skórę
• chroni przed działaniem szkodliwych czynników
zewnętrznych.
Pojemność: 100 ml
Wydajność: 50 zabiegów
Indeks: 137663
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CUKROWY PEELING DO CIAŁA

REGENERUJĄCY PEELING DO CIAŁA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, w tym skóra
wymagająca regeneracji i dotknięta
rozstępami.

Składniki aktywne:
Kryształki cukru, Olejek grejpfrutowy.
Działanie:
• oczyszcza i wygładza skórę
• pobudza mikrocyrkulację
• wzmacnia i ujędrnia skórę
• delikatnie natłuszcza
• optymalnie nawilża
• przygotowuje skórę do przyjęcia
substancji aktywnych.
Pojemność: 600 g
Wydajność: 8 zabiegów
Indeks: 137034
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REGENERUJĄCY BALSAM
DO CIAŁA Z KOKTAJLEM
WITAMIN

REGENERUJĄCY BALSAM
DO CIAŁA Z EFEKTEM
ROZŚWIETLENIA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry,
w tym skóra wymagająca
regeneracji i dotknięta
rozstępami.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry,
w tym skóra wymagająca
regeneracji, rozświetlenia
i dotknięta rozstępami.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z Papai, Ekstrakt
z Ananasa, Witaminy: E,
C, B3, B5, B6, Olej Marula,
Olej Babassu, Ekstrakt
z Morszczynu i Alg
Laminaria, Algi Koralowe,
Kolagen, Sucha Woda
Morska.
Działanie:
• regeneruje, nawilża
• zmniejsza widoczność
rozstępów
• działa antyoksydacyjnie
• odżywia
• poprawia jędrność
i elastyczność skóry.
UWAGA!
Produkt rekomendowany
także na biust.
Pojemność: 490 ml
Indeks: 137472

Składniki aktywne:
Drobinki rozświetlające,
Ekstrakt z Papai, Ekstrakt
z Ananasa, Olej Marula, Olej
Babassu, Olej z Mikroalg,
Ekstrakt z Morszczynu.
Działanie:
• regeneruje
• wyrównuje koloryt
• rozświetla
• zmniejsza widoczność
rozstępów
• odżywia, nawilża
• ujędrnia i uelastycznia
skórę.
UWAGA! Produkt
rekomendowany
także na biust.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137473

ULTRANAWILŻAJĄCY
BALSAM DO CIAŁA

ULTRANAWILŻAJĄCY
PEELING DO CIAŁA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
nawilżenia.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
nawilżenia.

Składniki aktywne:
Jagody Acai, Olej Awokado,
Betaina, Oliwa z oliwek,
Ekstrakt Ginkgo Biloba.
Działanie:
• nawilża skórę.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137411

Składniki aktywne:
Jagody Acai, Mielone
łupiny orzecha
kokosowego.
Działanie:
• nawilża skórę.
Pojemność: 550 g
Indeks: 137408

Składniki aktywne:
Ekstarkt z Papai, Ekstrakt z Ananasa,
Emblica, Olej Marula, Olej Babassu.
Działanie:
• złuszcza martwy naskórek
• pobudza mikrokrążenie
• wygładza, uelastycznia, delikatnie
natłuszcza skórę
• opóźnia proces starzenia się skóry
• przygotowuje do kolejnych zabiegów
pielęgnacyjnych.
UWAGA!
Produkt rekomendowany także na biust.
Pojemność: 550 g
Indeks: 137466

ULTRAODŻYWCZY
BALSAM DO CIAŁA

ULTRAODŻYWCZY
PEELING DO CIAŁA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
odżywienia.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
odżywienia.

Składniki aktywne:
Miód, Mleczko Pszczele, Olej
kokosowy, Masło kakaowe,
Witamina E.
Działanie:
• odżywia skórę.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137410

Składniki aktywne:
Miód, Mleczko Pszczele.
Działanie:
• odżywia skórę.
Pojemność: 550 g
Indeks: 137407

ANTYCELLULITOWY
BALSAM
ULTRAUJĘDRNIAJĄCY
DO CIAŁA

ANTYCELLULITOWY
PEELING
ULTRAUJĘDRNIAJĄCY
DO CIAŁA

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
ujędrnienia.

Przeznaczenie:
każdy rodzaj skóry, skóra
szczególnie wymagająca
ujędrnienia.

Składniki aktywne:
Algi Laminaria, Centella
Asiatica, Olej Abisyński,
Kofeina, Olej kokosowy.
Działanie:
• ujędrnia skórę.
Pojemność: 500 ml
Indeks: 137412

Składniki aktywne:
Algi Laminaria, Wąkrota
Azjatycka.
Działanie:
• ujędrnia skórę.
Pojemność: 550 g
Indeks: 137409

PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA DOMOWA
WZMOCNIJ I PRZEDŁUŻ EFEKTY ZABIEGÓW,
REKOMENDUJĄC KOSMETYKI BIELENDA PROFESSIONAL SUPREMELAB
Kompleksowe preparaty do profesjonalnej pielęgnacji domowej przeznaczone są do stosowania
przed i po zabiegach pielęgnacyjnych Bielenda Professional w celu wzmocnienia efektów terapii.

X-FOLIATE
PRZEZNACZENIE:

1. X
 -FOLIATE CLEAR SKIN
KREM Z KWASAMI DO
SKÓRY TRĄDZIKOWEJ, 50 ml
(Indeks: 137650)

Skóra mieszana i tłusta ze skłonnością do zmian trądzikowych, nadmierne wydzielanie sebum,
zmiany skórne na podłożu łojotokowym. Przebarwienia skórne różnego pochodzenia (posłoneczne, pozapalne, melasma, plamy starcze) i nierówny koloryt skóry. Zmarszczki, skóra starzejąca się. Skóra wrażliwa, naczynkowa, nadreaktywna.

2. X
 -FOLIATE DARK SPOT
REMOVER KREM Z KWASAMI
REDUKUJĄCY PRZEBARWIENIA,
50 ml (Indeks: 137651)

EFEKT:

3. X
 -FOLIATE ANTI COUPEROSE
KREM Z KWASAMI DO SKÓRY
NACZYNKOWEJ, 50 ml
(Indeks: 137652)

Przedłużenie i utrwalenie efektów zabiegów kosmetycznych z użyciem kwasów.

DZIAŁANIE:
•
•
•
•

 dmłodzenie, uelastycznienie i ujędrnienie skóry
o
w ygładzenie, redukcja niedoskonałości, wyrównanie kolorytu skóry
rewitalizacja, ukojenie
Krem regenerujący z CICA – regeneracja skóry po zabiegach z użyciem kwasów lub innych
inwazyjnych procedurach kosmetologicznych.

4. X
 -FOLIATE ANTI WRINKLE KREM
DO TWARZY O DZIAŁANIU
PRZECIWZMARSZCZKOWYM,
50 ml (Indeks: 137653)
5. X
 -FOLIATE CLEAR SKIN
TONIK KWASOWY DO SKÓRY
TRĄDZIKOWEJ, 200 ml
(Indeks: 137654)
6. X
 -FOLIATE DARK SPOT
TONIK KWASOWY DO SKÓRY
Z PRZEBARWIENIAMI, 200 ml
(Indeks: 137655)
7. X
 -FOLIATE ANTI COUPEROSE
TONIK KWASOWY DO SKÓRY
NACZYNKOWEJ, 200 ml
(Indeks: 137656)
8. X
 -FOLIATE ANTI WRINKLE
TONIK KWASOWY DO SKÓRY
DOJRZAŁEJ, 200 ml
(Indeks: 137657)
9. X-FOLIATE REGENERUJĄCY
KREM DO TWARZY Z CICA,
50 ml (Indeks: 137658)

FERUL-X
PRZEZNACZENIE:

Skóra z przebarwieniami, dotknięta fotostarzeniem, nierówny koloryt i faktura skóry, skóra wymagająca odmłodzenia i rozjaśnienia.

1. D
 ELIKATNA EMULSJA DO MYCIA
TWARZY, 160 g (Indeks: 137623)
2. A
 NTYOKSYDACYJNY KREM
NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY,
50 ml (Indeks: 137622)

EFEKT:

Przedłużenie i utrwalenie efektów zabiegu FERUL-X, także między
kolejnymi zabiegami w serii.

DZIAŁANIE:

• d
 elikatna emulsja pomaga bardzo delikatnie i skutecznie oczyścić
skórę. Nie podrażnia, nie wysusza
• krem ma silne działanie antyoksydacyjne i nawilżające
• rozświetla, wyrównuje koloryt.
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PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA DOMOWA
BARRIER RENEW
PRZEZNACZENIE:

Cera sucha, odwodniona, delikatna, cienka, wrażliwa. Wymagająca
silnego odżywienia, nawilżenia. Brak komfortu, ściągnięcie skóry,
szorstkość. Cera mieszana przesuszona np. kuracjami przeciwtrądzikowymi, agresywnym oczyszczaniem. Cera dojrzała.

2. B
 ARRIER RENEW INTENSYWNIE
ODŻYWCZY KREM NA NOC
Z CERAMIDAMI, 50 ml
(Indeks: 137660)

EFEKT:

3. B
 ARRIER RENEW TONIK
ŁAGODZĄCO-NAWILŻAJĄCY
Z ALOESEM I KURKUMĄ, 200 ml
(Indeks: 137661)

Odżywienie, regeneracja i nawilżenie skóry. Wsparcie odbudowy
zdrowej bariery hydrolipidowej i przywrócenie skórze równowagi i komfortu.

DZIAŁANIE:
•
•
•
•
•

odbudowa bariery hydrolipidowej
silne odżywienie, nawilżenie, regeneracja
ukojenie
ochrona przed TEWL, zapobieganie wysychaniu naskórka
uzupełnienie niedoboru ceramidów.

SEBIO DERM
PRZEZNACZENIE:

Skóra tłusta, mieszana, z niedoskonałościami. Nadmierna produkcja sebum. Rozszerzone pory, nierówna struktura skóry. Skóra dojrzała, także z pierwszymi zmarszczkami. Przebarwienia.

EFEKT:

Linia zapewniająca szerokie spektrum efektów – regulację wydzielania sebum, redukcję niedoskonałości i przebarwień, poprawę
tekstury skóry oraz działanie przeciwzmarszczkowe i nawilżające.

DZIAŁANIE:
•
•
•
•

regulacja wydzielania sebum
redukcja niedoskonałości oraz przebarwień
w ygładzenie tekstury skóry oraz zmniejszenie widoczności porów
nawilżenie.

MICROBIOME PRO CARE
PRZEZNACZENIE:

Skóra wrażliwa, naczynkowa, sucha, odwodniona podrażniona, wymagająca regeneracji, także problematyczna, tłusta, mieszana, osłabiona m.in. kuracjami przeciwtrądzikowymi.

EFEKT:

Ukojona, nawilżona skóra. Przedłużenie i utrwalenie efektów zabiegu MICROBIOME PRO CARE.

DZIAŁANIE:

• złagodzenie, nawilżenie skóry
• pomoc w odbudowie zdrowej mikrobioty skóry
• regeneracja, wzmocnienie naturalnych funkcji obronnych skóry.
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1. B
 ARRIER RENEW BARIEROWY
ELIKSIR HYDRO-ODŻYWCZY
Z KOMPLEKSEM NMF, 50 ml
(Indeks: 137659)

4. B
 ARRIER RENEW ŁAGODNY
PEELING DROBNOZIARNISTY,
70 g (Indeks: 137662)

1. S
 EBIO DERM SPECJALISTYCZNE
SERUM SEBO-REGULUJĄCE,
30 ml (Indeks: 137723)
2. S
 EBIO DERM SPECJALISTYCZNY
KREM NORMALIZUJĄCO-NAWILŻAJĄCY, 50 ml
(Indeks: 137724)
3. S
 EBIO DERM NORMALIZUJĄCY
TONIK Z KOMPLEKSEM
ANTYBAKTERYJNYM, 200 ml
(Indeks: 137725)
4. S
 EBIO DERM ŁAGODNY
ŻEL DO MYCIA TWARZY
Z KOMPLEKSEM
ANTYBAKTERYJNYM, 200 g
(Indeks: 137726)

SUPREMELAB MICROBIOME
PRO CARE MIKROBIOTYCZNY
KREM KOJĄCO-NAWILŻAJĄCY,
50 ml (Indeks: 137735)

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA DOMOWA

PRO AGE EXPERT
PRZEZNACZENIE:

Cera dojrzała, zmarszczki, także mimiczne. Skóra odwodniona, sucha, szara, zmęczona, pozbawiona witalności, wymagająca odżywienia. Brak elastyczności i jędrności skóry.

EFEKT:

Głębokie odżywienie, rewitalizacja i wzmocnienie skóry. Zniwelowanie oznak starzenia się skóry.

DZIAŁANIE:

• redukcja i zapobieganie zmarszczkom, przeciwdziałanie oznakom starzenia
• odżywienie, poprawa elastyczności i jędrności skóry.
• rewitalizacja, poprawa wyglądu skóry.

ENERGY BOOST
PRZEZNACZENIE:

Przebarwienia, nierówny koloryt skóry. Skóra zmęczona,
ziemista, szara i pozbawiona blasku. Narażenie na stres
oksydacyjny i działanie wolnych rodników. Prewencja fotostarzenia.

EFEKT:

Poprawa kolorytu cery i rozjaśnienie, a także ochrona
przed fotostarzeniem i wolnymi rodnikami.

DZIAŁANIE:

1. P
 RO AGE EXPERT
EKSKLUZYWNY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY
Z KOMPLEKSEM PEPTYDÓW,
50 ml (Indeks: 137641)
2. P
 RO AGE EXPERT
EKSKLUZYWNE SERUM
PRZECIWZMARSZCZKOWE
Z KOMPLEKSEM PEPTYDÓW,
30 ml (Indeks: 137642)
3. P
 RO AGE EXPERT
EKSKLUZYWNY
REWITALIZUJĄCY KREM POD
OCZY, 15 ml (Indeks: 137643)

1. ENERGY BOOST
ROZJAŚNIAJĄCE SERUM
ZE STABILNĄ WITAMINĄ C,
15 ml (Indeks: 137627)
2. ENERGY BOOST
ENERGETYZUJĄCO-NAWILŻAJĄCY KREM ZE
STABILNĄ WITAMINĄ C,
50 ml (Indeks: 137628)
3. ENERGY BOOST
ENERGETYZUJĄCY TONIK
ZE STABILNĄ WITAMINĄ C,
200 ml (Indeks: 137629)

• rozjaśnienie i ujednolicenie kolorytu
• pomoc w niwelowaniu przebarwień
• silne działanie antyoksydacyjne, ochrona przed wolnymi rodnikami oraz fotostarzeniem
• pobudzenie, rewitalizacja, nawilżenie.

ACID FUSION 3.0
PRZEZNACZENIE:

Skóra z niedoskonałościami: nadmierna produkcja sebum,
przebarwienia różnego pochodzenia, drobne zmarszczki,
nierówna struktura skóry.

EFEKT:

1. A
 CID FUSION 3.0
ZAAWANSOWANY KREM
DO TWARZY KORYGUJĄCY
NIEDOSKONAŁOŚCI,
50 ml (Indeks: 137540)
2. A
 CID FUSION 3.0 DELIKATNIE
PEELINGUJĄCY ŻEL DO MYCIA
TWARZY, 200 g (Indeks: 137541)

Rozjaśnienie przebarwień rożnego pochodzenia, ograniczenie ilości i widoczności ognisk zapalnych, odmłodzenie i uelastycznienie skóry.

3. A
 CID FUSION 3.0 TONIK
DO TWARZY Z KWASEM
MIGDAŁOWYM, 200 ml
(Indeks: 137542)

DZIAŁANIE:

4. A
 CID FUSION 3.0 LEKKI KREM
O POTRÓJNYM DZIAŁANIU
Z KWASAMI AHA I PHA,
50 ml (Indeks: 137669)

•
•
•
•
•

oczyszczenie ujść gruczołów łojowych
niwelowanie przebarwień
wyrównanie kolorytu skóry
hamowanie procesów starzenia
normalizacja wydzielania sebum.
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PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA DOMOWA
POST TREATMENT CARE
PRZEZNACZENIE:

Skóra podrażniona po intensywnych zabiegach medycyny estetycznej oraz intensywnych zabiegach dermokosmetycznych, np. mezoterapia igłowa, mezoterapia mikroigłowa, osocze bogatopłytkowe,
karboksyterapia, wypełniacze, toksyna botulinowa, zabiegi laserowe, zabiegi RF, peelingi mechaniczne i chemiczne, mikrodermabrazja, elektrokoagulacja, oczyszczanie manualne, depilacja laserowa,
depilacja twarzy woskiem, regulacja brwi, skóra narażona na ekstremalne warunki atmosferyczne.

1. W
 YSOKA OCHRONA KREM DO
TWARZY SPF 50+ & PA++, 50 ml
(Indeks: 137441)
2. C
 OVER CREAM TONUJĄCO-ŁAGODZĄCY KREM DO
TWARZY SPF 25, 100 ml
(Indeks: 137507)

EFEKT:

Intensywna regeneracja skóry.

DZIAŁANIE:

• intensywne łagodzenie podrażnionej skóry w pierwszych dniach
po zabiegu
• przyspieszona regeneracja skóry
• długotrwałe ukojenie i nawilżenie skóry
• tonowanie zaczerwienienia skóry wrażliwej i podrażnionej.

ESSENCE OF ASIA
PRZEZNACZENIE:

Skóra pozbawiona blasku, narażona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych oraz inflammaging, skóra „miejska”, odwodniona, z oznakami starzenia.

EFEKT:

Przywrócenie skórze witalności, blasku i młodzieńczego wyglądu.

1. E
 SSENCE OF ASIA GLOW!
ANTYOKSYDACYJNY KREM
DO TWARZY Z OLEJEM Z KAMELII
JAPOŃSKIEJ SPF 20, 50 ml
(Indeks: 137579)
2. E
 SSENCE OF ASIA GLOW!
REWITALIZUJĄCE SERUM
DO TWARZY Z OLEJEM
Z KAMELII JAPOŃSKIEJ, 30 ml
(Indeks: 137580)

DZIAŁANIE:
•
•
•
•

 chrona przed wpływem czynników zewnętrznych
o
ochrona przed działaniem wolnych rodników
nawilżenie, regeneracja
działanie przeciwstarzeniowe.

S.O.S
PRZEZNACZENIE:

Cera naczynkowa, skłonna do podrażnień, wrażliwa, skóra zaczerwieniona.

EFEKT:

2. S
 .O.S WZMACNIAJĄCE SERUM
DO SKÓRY NACZYNKOWEJ
Z RUTYNĄ I WITAMINĄ C, 15 ml
(Indeks: 137534)

DZIAŁANIE:

3. S .O.S ENZYMATYCZNY
PEELING DO TWARZY, 70 g
(Indeks: 137535)

Ukojona skóra, zaczerwienienia i podrażnienia zredukowane.
•
•
•
•
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1. S
 .O.S WZMACNIAJĄCY KREM
DO SKÓRY NACZYNKOWEJ
Z RUTYNĄ I WITAMINĄ C SPF 15,
50 ml (Indeks: 137533)

zapobieganie tworzeniu się teleangiektazji
redukcja zaczerwienień
łagodzenie podrażnień
w yrównanie kolorytu skóry.

4. S
 .O.S CC KORYGUJĄCO-TONUJĄCY KREM DO TWARZY,
50 ml (Indeks: 137536)

HYDRA – HYAL2 INJECTION
PRZEZNACZENIE:

Każdy rodzaj cery, skóra z wyraźnie zarysowaną siatką zmarszczek, cera sucha z objawami utraty jędrności i elastyczności,
cera wrażliwa, skóra z oznakami starzenia.

EFEKT:

Odmłodzona i nawilżona skóra.

DZIAŁANIE:
•
•
•
•
•

intensywne i długotrwałe nawilżenie
w ygładzenie powierzchownych zmarszczek
uelastycznienie i ujędrnienie skóry
w ygładzenie i widoczne odmłodzenie skóry
poprawa owalu twarzy.

POWER OF NATURE
PRZEZNACZENIE:

Skóra szara, zanieczyszczona, niedotleniona, wymagająca regeneracji i detoksu, mająca częsty kontakt z niekorzystnymi czynnikami miejskimi.

EFEKT:

Głęboka detoksykacja i regeneracja skóry.

1. H
 YDRA-HYAL2 INJECTION 1,5%
LIFTINGUJĄCE SERUM DO TWARZY
Z KWASEM HILAURONOWYM, 50 g
(Indeks: 137530)
2. HYDRA-HYAL2 INJECTION
NAWADNIAJĄCO-LIFTINGUJĄCY
KREM DO TWARZY Z KWASEM
HIALURONOWYM SPF 15, 50 ml
(Indeks: 137531)
3. HYDRA-HYAL2 INJECTION
LIFTINGUJĄCA MASECZKA
DO TWARZY Z KWASEM
HIALURONOWYM, 70 ml
(Indeks: 137532)

1. P
 OWER OF NATURE REGENERUJĄCO-ODMŁADZAJĄCE SERUM
DO TWARZY Z EKSTRAKTEM
ZE ŚLUZU ŚLIMAKA,
30 g (Indeks: 137548)
2. P
 OWER OF NATURE REGENERUJĄCY
KREM DO TWARZY Z EKSTRAKTEM
ZE ŚLUZU ŚLIMAKA SPF 15, 50 ml
(Indeks: 137549)

DZIAŁANIE:
•
•
•
•
•

 etoksykacja i rozjaśnienie skóry
d
głębokie nawilżenie i ujędrnienie
przywrócenie funkcji barierowych skóry
silne działanie antyoksydacyjne
odbudowa i regeneracja skóry.

PRECIOUS AGE
PRZEZNACZENIE:

Skóra dojrzała o obniżonej jędrności i sprężystości, wymagająca nawilżenia, ujędrnienia i odżywienia.

EFEKT:

1. P
 RECIOUS AGE DIAMENTOWY
KREM LIFTINGUJĄCY, 50 ml
(Indeks: 137737)
2. PRECIOUS AGE
KREM REGENERUJĄCY
Z KOLOIDALNYM ZŁOTEM,
50 ml (Indeks: 137738)

Idealne nawilżenie, odżywienie i wygładzenie skóry.

DZIAŁANIE:

• poprawia nawilżenie, napięcie i koloryt skóry
• odżywia, regeneruje, poprawia strukturę skóry
• intensywnie nawilża i wzmacnia skórę.
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PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA DOMOWA
SENSITIVE SKIN

1. 5
 % REGULUJĄCY KREM DO TWARZY
Z KWASEM AZELAINOWYM, 50 ml
(Indeks: 137527)

PRZEZNACZENIE:

2. 1 0% REGULUJĄCE SERUM
DO TWARZY Z KWASEM
AZELAINOWYM, 50 ml
(Indeks: 137528)

Skóra wrażliwa, skłonna do zaczerwienień, sucha, odwodniona, naczynkowa, nadreaktywna, z niedoskonałościami i skłonnością do trądziku różowatego.

3. Ł
 AGODZĄCY KREM DO TWARZY
I NA OKOLICE OCZU, 50 ml
(Indeks: 137529)

EFEKT:

Linia o silnych właściwościach kojących i łagodzących, jednocześnie wspierająca walkę z niedoskonałościami i trądzikiem różowatym.

DZIAŁANIE:

• intensywne łagodzenie i ukojenie skóry
• wsparcie w walce z niedoskonałościami, także w przypadku
trądziku różowatego
• ograniczenie zaczerwienienia skóry
• likwidacja uczucia dyskomfortu
• przeciwdziałanie niedoskonałościom, zaskórnikom
• pomoc w redukcji przebarwień.

MEN LINE

1. M
 EN LINE GŁĘBOKO
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO MYCIA
TWARZY, 200 g (Indeks: 137607)

PRZEZNACZENIE:

2. M
 EN LINE PRZECIWZMARSZCZKOWY
KREM ENERGETYZUJĄCY
DO TWARZY, 50 ml (Indeks: 137608)

Każdy rodzaj męskiej skóry, w tym dojrzała, z oznakami starzenia, odwodniona, wymagająca regeneracji, nawilżenia.

3. M
 EN LINE NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY KREM DO TWARZY,
50 ml (Indeks: 137609)

EFEKT:

Pełna pielęgnacja wymagającej męskiej skóry.

DZIAŁANIE:
•
•
•
•

skutecznie nawilża, łagodzi
wspomaga walkę z oznakami starzenia
energetyzuje cerę zmęczoną
żel zapewnia odpowiedne oczyszczenie
bez podrażnień.

WYSOKA KONCENTRACJA
SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

3 KROKI PIĘKNEJ SKÓRY
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Stosuj codziennie

Wykonaj zabieg kosmetyczny

Przedłuż efekty zabiegu

profesjonalną
pielęgnację domową

w gabinetach
Bielenda Professional

profesjonalną pielęgnacją
domową

| GDY OCZEKUJESZ PRAWDZIWYCH REZULTATÓW

ZAAWANSOWANE ZABIEGI I REZULTATY
Z POGRANICZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

NOWOCZESNE RECEPTURY
I INNOWACYJNE SKŁADNIKI
AKTYWNE

NOWOCZESNE ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE
ODPOWIADAJĄCE
NA WSPÓŁCZESNE
POTRZEBY SKÓRY

PROCEDURY ANTI-AGING
Z NATYCHMIASTOWYM EFEKTEM

SPECJALISTYCZNE
PRODUKTY
DO PROFESJONALNEJ
PIELĘGNACJI DOMOWEJ

