
      Догляд за шкірою грудей і декольте 
 

 

Чутлива шкіра грудей і декольте як жодна інша частина тіла потерпає від втрати пружності і 

тонусу. Тому вона потребує особливого косметологічного догляду, що забезпечує відновлення 

еластичності, підтягнення, вирівнювання загального тону шкіри, робить менш помітними наявні 

розтяжки. Професійні косметичні засоби Klapp вирішують цю проблему швидко, цілеспрямовано 

і на тривалий час. Високотехнологічні компоненти на рослинній основі проникають глибоко в 

шкіру, стимулюючи наступні процеси:  

 посилення і синхронізація ексфоліації та регенерації епідермісу;  

 відновлення водно-ліпідного балансу шкіри;  

 насичення шкіри вітамінами і мікроелементами;  

 активізація вироблення власного колагену в дермі.  

Хід процедури  
 

1 етап. Підготовка шкіри (фото 1)  

 

 
 

Використовуваний продукт: очищувальна емульсія Clean & Active Cleansing Lotion.  

Склад: дріжджовий гідролізат, екстракт кропиви, м’які ПАР.  

Очищувальний засіб нанести легкими масажними рухами на зону грудей і декольте. Емульсія 

легкої консистенції, сумісна з усіма косметичними препаратами Klapp, делікатно очищує чутливу 

шкіру. Видалити теплим вологим рушником.  

 

 

2 етап. Делікатний пілінг (фото 2)  

 

 
 

Використовуваний продукт: ензимний пілінг Clean & Active Enzyme Peeling.  

Склад: дріжджовий гідролізат, рослинний ензимний комплекс, соєвий лецитин.  

Нанести кремоподібну пілінг-маску на зону грудей і декольте, уникаючи ділянки сосків. Цей 

засіб забезпечує рівномірне відлущування зроговілих частинок епідермісу, відкриває пори, 

чинить розгладжуючу і пом’якшувальну дію, сприяє глибокому проникненню активних 

компонентів, що використовуються впродовж професійної процедури. Ідеальний для 

найчутливішої шкіри. Час експозиції – 7–10 хвилин. Ретельно видалити теплим вологим 

рушником.  



 

3 етап. Тонізація  

 

Використовуваний продукт: тонік Сlean & Active Tonic.  

Склад: екстракт кропиви, молочна кислота, рослинні компоненти.  

За допомогою ватного спонжа обробити шкіру безалкогольним тоніком, що освіжає і видаляє 

залишки очищувального засобу і води, нормалізує рН шкіри і логічно завершує процес 

очищення. Висушити шкіру паперовими серветками.  

 

4 етап. Нанесення активного концентрату (фото 3)  

 

 
 

Використовуваний продукт: ампульована сироватка-концентрат Lift Active Concentrate.  

Склад: рослинні глікозаміноглікани, молочний протеїн, зволожуючий комплекс.  

Відкрити ампулу легким рухом (без застосування допоміжних засобів), нанести її вміст легкими 

рухами на зону молочних залоз і декольте у напрямку від нижньої частки грудей вгору.  

 

 

5 етап. Аплікація альгінатної маски на груди (фото 4)  

 

 
 

Використовуваний продукт: альгін, високосортна порцелянова глина.  

На цьому етапі використовуються дві порційні дози альгінатної маски. Готувати і наносити 

почергово на обидві молочні залози.  

Готування маски: змішати одну порцію маски з прохолодною водою в співвідношенні 1:2.  

Нанесення маски: у напрямку від нижньої частки грудей вгору, повністю охоплюючи молочну 

залозу. Експозиція – 20 хвилин. Увага: час застигання маски – 4 хвилини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 етап. Масаж зони декольте (фото 5)  

 

 
 

Використовуваний продукт: відновлювальна ліфтинг-маска Source Vitale Skin Renovator Mask.  

Склад: вітаміни А, Е, F, молочний протеїн, натуральні рослинні олії, шовковий протеїн, 

полісахариди екстракту чорної смородини.  

Під час експозиції альгінатної маски нанести кремоподібну ліфтинг-маску на зону декольте і 

зробити масаж упродовж 20 хвилин. Цей засіб усуває подразнення, поліпшує тургор, освіжає, 

посилює клітинну регенерацію, висвітлює і справляє підтягувальний ефект. Почергово 

видаляються обидві маски: без зусиль – альгінатна і за допомогою вологого компресного 

рушника – ліфтинг-маска.  

 

 

7 етап. Закінчення процедури (фото 6)  

 

 
 

Використовуваний продукт: ліфтинг-крем Source Vitale Lifting Cream Day & Night.  

Склад: вітаміни А, Е, F, олія жожоба, цераміди, ліпосоми, олія примули вечірньої, полісахариди 

екстракту чорної смородини.  

Рівномірно розподілити ліфтинг-крем легкої консистенції по шкірі грудей і декольте. Активні 

компоненти засобу закріплюють результат процедури, забезпечуючи візуальний ефект.  

 

     

 

При застосуванні курсу салонних процедур (10 сеансів кожні 5–7 днів) забезпечується стійка 

позитивна динаміка антивікових змін.  


