
 

     "Чоловічий" догляд 
 

 

Підвищені вимоги прискіпливих клієнтів до косметичних засобів і 

процедур стимулюють виробників до впровадження інновацій, здатних 

ефективно боротися з проблемами шкіри. Причому представники 

сильної статі сьогодні надають перевагу якісному професійному 

догляду.  

 

Спеціально для сухої, схильної до ранніх проявів старіння чоловічої 

шкіри компанія Klapp пропонує косметичні препарати для проведення 

комплексної процедури. Засоби представлені в презентабельному 

одноразовому наборі і розраховані на одну салонну процедуру. Набір 

містить 6 препаратів для комплексного догляду за шкірою, упакованих 

в шприци-дозатори, що забезпечує високу активність діючих 

компонентів і точне їхнє дозування для запобігання непередбаченій 

реакції шкіри, а також свідчить про індивідуальний підхід до кожного 

клієнта.  

 

1. Cleanser – очищення (лимонна, винна, молочна та гліколева кислоти, а також дрібнодисперсна 

сіль Мертвого моря).  

2. Gel Peeling – гель-пілінг (ензимно-кислотний комплекс, мікрогранули шкаралупи жожоба, олія 

кісточок жожоба).  

3. Concentrate – концентрат (гіалуронова кислота, колаген ASC III, ретинол, DMAE®, BX 

Argireline® зволожуючий комплекс Hydralite®).  

4. Special Mask – маска (високоочищений каолін, полісахарид екстракту бурих водоростей Algin).  

5. Relaxing Massage – крем для масажу (олії авокадо і каріте, серицин, вітаміни А, Е, F).  

6. Intensive Balm – інтенсив-бальзам (екстракт березового соку, гамамеліс, комплекс 

мікроелементів: цинк, селен, мідь, кремній, фосфор, калій, кальцій).  

   

 

Протокол процедури  
 

На попередньо зволожену теплим компресним рушником шкіру легкими коловими рухами 

наносимо перший препарат. Залишки засобу видаляємо вологим рушником. Рівномірно 

розподіляємо по поверхні шкіри обличчя та шиї гель-пілінг (час експозиції – 5–7 хвилин). 

Видаляємо вологим рушником.  

Увага: пощипування і легке почервоніння шкіри під час дії пілінгу є нормальною її реакцією. 

Наступний етап процедури – нанесення концентрату за методом «пальцевий душ» до повного 

вбирання засобу.  

Після цього накладаємо альгінатну маску, попередньо приготовану змішуванням із прохолодною 

водою у співвідношенні 1:1,5 (період застигання – 4 хвилини).  

Час експозиції маски – 20 хвилин.  

Упродовж 20 хвилин виконуємо масаж із застосуванням крему, залишки якого видаляємо 

паперовою серветкою. На завершення наносимо інтенсив-бальзам, що виконує захисну функцію і 

закріплює ефект догляду.  


