
 

      Салонний догляд "Гіалурон-інфузія" 
 

 

Остання розробка німецьких фармацевтів представлена в комплексному наборі косметики для 

проведення салонної процедури Extreme® Hyaluron Infusion від KLAPP. Основна діюча речовина 

препаратів серії «Гіалурон-Інфузія» – потрійна формула гіалуронової кислоти.  

 

Формула включає низькомолекулярну гіалуронову кислоту для 

глибокого проникнення, нано-ретард – для спрямованого заповнення 

порожнеч епідермісу з ефектом миттєвого зволоження, а також 

високомолекулярну – для зволоження поверхневого шару шкіри та 

створення надійного захисного бар'єру. Крім того, процедура 

передбачає проведення щадного пілінгу (без впливу кислот і 

абразивних компонентів), а також висвітлення пігментних плям. 

Завдяки фіксації овалу обличчя спеціальними бинтами здійснюється 

ефект ліфтингу і виведення зайвої рідини з міжклітинного простору. 

Візуальний ефект омолодження спостерігається вже в процесі 

процедури. Відразу після салонного догляду шкіра виглядає 

посвітлілою, гладенькою і пружною, великі зморшки стають менш 

помітними. Секрет цього «чародійства» – застосування нанотехнологій у процесі виготовлення 

косметичних засобів, адже маса мікрочастинок, носіїв комплексу діючих компонентів серії 

KLAPP Extreme®, неймовірно мала, що забезпечує швидку доставку жорстко дозованої кількості 

речовин у потрібні зони. Характерно, що саме висока швидкість проникнення діючих речовин 

зводить до мінімуму ризик виникнення алергічної реакції. Тому салонний догляд «Гіалурон-

Інфузія» може бути рекомендований також клієнтам з високим ступенем чутливості шкіри. Він 

передбачає вплив на шкіру обличчя, шиї, декольте та рук. Тривалість процедури – 70 хвилин.  

 

Протокол процедури  
 

Після проведення демакіяжу засобами серії KLAPP Clean&Active здійснюємо послідовне 

нанесення препаратів набору-монодози Hyaluron Infusion. Мікропілінг забезпечує щадне 

видалення змертвілих часточок епідермісу, тому придатний також для чутливої шкіри. Час 

експозиції – 2–5 хвилин. Засіб видаляємо вологим компресним рушником.  

Далі використовуємо «Гель-ретард» для глибокого зволоження з тривалим ефектом накопичення 

в порожнечах епідермісу. Експозиція – 3 хвилини, після чого залишки засобу втираємо в шкіру 

масажними рухами. Для зволоження поверхневого шару шкіри зверху наносимо «Інтенсив-крем 

№1». Виконуємо бандаж-фіксацію – обгортання обличчя спеціальними бандажними бинтами за 

особливою технологією, призначеною для досягнення максимального ефекту зволоження та 

ліфтингу. Зверху бандажа-фіксації для створення ефекту оклюзії віяловим пензлем наносимо 

«Інтенсив-крем №2» і виконуємо моделюючий масаж обличчя. Після зняття бандажа-фіксації 

залишки крему не змиваємо, а втираємо в шкіру масажними рухами.  

У результаті впливу процедури шкіра виглядає доглянутою, вона надійно захищена, тож немає 

необхідності в додатковому нанесенні захисного крему. Ефект салонного догляду підтримується 

в домашніх умовах за допомогою засобів серії KLAPP Extreme.  


