
      Інфузія вітаміну С 
 

 

Компанія Klapp представляє одну з провідних процедур серії Extreme® – Vitamin C face infusion 

(Вітамін С – інфузія), основні компоненти якої створені із застосуванням нанотехнологій. 

Унікальність наноформули вітаміну С полягає в точно дозованому цілеспрямованому постачанні 

саме тієї кількості чистого вітаміну С, яка необхідна шкірі.  

 

Основна діюча речовина – наноформула L-аскорбінової кислоти в максимально припустимій 

концентрації в поєднанні з іншими активними компонентами здатна не лише впливати на 

клітинні мембрани, поліпшуючи метаболізм, а й проникати вглиб клітини, здійснюючи цілий 

комплекс позитивних змін, що сприяють відновленню всіх функцій шкіри. Дія процедури 

спрямована на нейтралізацію вільних радикалів, висвітлення пігментних плям, стимулювання 

вироблення колагену, зміцнення стінок судин та міжклітинних зв'язків, що сприяє ефекту 

ліфтингу. Уже після першого сеансу усувається набряклість, відновлюється природний колір 

обличчя, шкіра виглядає свіжою та підтягнутою. Досягнутий результат зберігається біля 6 

місяців за умови дотримання рекомендованого косметологом курсу процедур. Ця процедура 

призначена для всіх типів шкіри, в тому числі чутливої, а також будь-якого віку, оскільки 

основне її призначення – відновлення природних шкірних функцій. Однак особливо виражений 

результат спостерігається у випадку зрілої шкіри з ознаками фотостаріння: стовщення 

епідермісу, порушення пігментного обміну, прояви куперозу і телеангіектазії, мімічні зморшки та 

ін. Усі препарати, необхідні для проведення даної процедури (крім засобів для демакіяжу), 

вміщені в зручний одноразовий набір. Це забезпечує максимальну активність компонентів, 

виключає передозуання діючих речовин і наочно демонструє індивідуальний підхід до клієнта.  

 

 

Хід процедури  
 

Етап 1. Демакіяж (фото 1, 2)  

 

     

 

Очищаємо шкіру обличчя, шиї та декольте пінкою для вмивання Vitamin C Foam Cleanser (можна 

використовувати базові засоби для очищення серії Clean & Active). Надзвичайно м'яке, але 

глибоке очищення забезпечують натуральні екстракти сицилійського апельсина, граната та олія 

пальмарози. Уже на цьому етапі шкіра помітно пом'якшується і зволожується, а свіжий 

цитрусовий аромат сприяє чудовому розслабленню.  

 

 

Етап 2. Пілінг (фото 3, 4)  

 

     

 

 



Для видалення зроговілих часточок епідермісу, глибокого очищення пор і виведення шлаків з 

міжклітинного простору шкіри використовуємо двофазний пілінг з монодози. Основні діючі 

компоненти пілінгу – екстракти ананаса, грейпфрута, квіток магнолії, прополісу, кори верби 

(природне джерело саліцилової кислоти) і наноформула L-аскорбінової кислоти. На обличчя, 

шию та декольте по черзі наносимо гель із ампули Enzym Peel (рН 5,5) та есенціальну пудру 

Essential Powder протягом 3–5 хвилин. На цьому етапі спостерігається відчуття пощипування і 

почервоніння шкіри, що є нормальною реакцією. Для дуже чутливої шкіри інтенсивність впливу 

можна послабити, використовуючи меншу кількість есенціальної пудри і скоротивши час 

експозиції.  

 

 

Етап 3. Нейтралізація (фото 5, 6)  

 

     

 

Зверху пілінгу пензлем наносимо половину вмісту ампули Neutralizer. Ця гелеподібна речовина 

виявляє зволожуючий і регенерувальний вплив. Змочуємо ватніспонжі тоніком Vitamin C Foam 

Tonic та залишками засобу Neutralizer. Видаляємо пілінг, наче «стираючи» його спонжами по 

масажних лініях.  

 

 

Етап 4. Маска (фото 7)  

 

 
 

Змішуємо в креманці Serum і Mask до одержання однорідної консистенції. Основні діючі 

компоненти цієї маски – гіалуронова та L-аскорбінова кислоти, сухий екстракт алое вера. За 

допомогою пензля наносимо засіб на шкіру обличчя, шиї та декольте моделюючими рухами по 

масажних лініях. Час впливу – біля 10 хвилин. Наносимо тонік Vitamin C Foam Tonic зверху 

маски і видаляємо її компресним рушником у кілька прийомів, використовуючи теплу воду.  

 

 

Етап 5. Концентрат (фото 8)  

 

 
 

 



 

Наносимо Vitamin C Concentrate на шкіру, впроваджуючи засіб кінчиками пальців. Концентрат 

містить L-аскорбінову кислоту, екстракти грейпфрута і листя туї, пантенол.  

 

 

Етап 6. Масаж по крему (фото 9)  

 

 
 

Наносимо Relaxing Cream на шкіру і виконуємо масаж протягом 20 хвилин. Основні діючі 

компоненти – олії каріте та кісточок жожоба, диметикон. За необхідності залишки крему 

видаляємо паперовою серветкою.  

 

Тривалість процедури – 70 хвилин. Результат – сяюча та пружна шкіра, зменшення глибини 

зморщок і висвітлення пігментних плям. Для підтримання досягнутого ефекту призначають 

повторні процедури (3–5 процедур один раз на тиждень), а також використання засобів KLAPP 

для домашнього догляду.  


