КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
СИСТЕМНИЙ ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ
ТА САЛОННІ ПРОЦЕДУРИ

Made in Germany

Косметологічний бренд KLAPP зареєстровано в
Німеччині в 1980 році. Засновник бренду – лікар
натуропат Герхард Клапп.
Професійний досвід, постійний аналіз ринку,
досконала комбінація традицій натуропатії та
сучасних високотехнологічних інгредієнтів
створили бренд, який отримав безліч призів та
нагород в усьому світі.
Професійна косметика KLAPP для
догляду за шкірою представлена у
більш, ніж 80 країнах світу, займає
лідируючі позиції в Європі.
Завдяки унікальним
рецептурам, використанню
останніх досягнень
косметологічної галузі та
сучасному промисловому
обладнанню, продукція
KLAPP має неперевершену
результативність та високу
репутацію серед косметологів та їх
клієнтів.
ГЕРХАРД КЛАПП
«Візитною карткою» KLAPP є швидке і пролонговане
поліпшення якісних характеристик шкіри без використання
ін’єкційних методик.
Косметика KLAPP виготовляється згідно з німецькими стандартами безпеки, має
міжнародний сертифікат відповідності DIN EN ISO 9001: 2008
Для досягнення заявленої брендом ефективності всі косметологи, які співпрацюють з
KLAPP, проходять обов’язкове базове навчання та регулярне удосконалення за технологіями
і методиками застосування нашої продукції.
В Україні бренд KLAPP успішно розвивається з 2003 року. Інтереси німецького концерну
KLAPP COSMETICS представляє ТОВ «Клапп Б’юті Веллнесс» – офіційний імпортер та
ексклюзивний дистриб’ютор продукції KLAPP. Українське Представництво забезпечує
консультативну підтримку та тренінги для косметологів, здійснює сертифікацію продукції
KLAPP згідно з чинним законодавством України.
З 2021 року в Києві працює Шоурум KLAPP Cosmetics, де всі бажаючі мають змогу
ознайомитися з нашою продукцією, протестувати та придбати її. В Шоурумі постійно працює
досвідчений консультант, запроваджено апаратну діагностику шкіри.

ЗМІСТ

DIAMOND // ДІАМАНТ....................................................... 4
REPAGEN® HYALURON SELECTION 7
РЕПАГЕН ГІАЛУРОН СЕЛЕКЦІЯ 7..................................... 6
REPAGEN® EXCLUSIVE // РЕПАГЕН ЕКСКЛЮЗИВ............ 8
CAVIAR POWER // ЕНЕРГІЯ ІКРИ..................................... 10
COLLAGEN FILL-UP THERAPY
КОЛАГЕН НАПОВНЕННЯ................................................ 13
STRIPEXAN® // СТРІПЕКСАН........................................... 16
CSIII COLLAGEN STIMULATION
КОЛАГЕНСТИМУЛЯЦІЯ CSIII........................................... 18
A CLASSIC // ВІТАМІН А КЛАССІК.................................. 20
X-TREME // ЕКСТРИМ..................................................... 24
MEN // МЕН.................................................................... 26
HYALURONIC MULTIPLE EFFECT
ГІАЛУРОНІК – МУЛЬТИЕФЕКТ......................................... 27
SKINCONCELLULAR® // СКІНЦЕЛЮЛАР......................... 30
C PURE // ВІТАМІН С....................................................... 32
SKIN NATURAL ALOE VERA // АЛОЕ ВЕРА...................... 34
IMMUN // ІММУН............................................................. 36
BETA GLUCAN // БЕТА ГЛЮКАН..................................... 39
PSC PROBLEM SKIN CARE
PSC ПРОБЛЕМНА ШКІРА............................................... 40
MASK.LAB // ЛАБОРАТОРНІ МАСКИ.............................. 41
ASA PEEL® // АСА........................................................... 42
BEAUTY CAPSULES....................................................... 44
BEAUTY SECRETS......................................................... 45
CLEAN & ACTIVE // ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ........................ 46

DIAMOND
ДІАМАНТ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД
Унікальний інгредієнт серії – найдрібніша алмазна пудра, яка створює мікрокристалічну сітку, що
надає шкірі пружності та візуально підтягує овал, покращує мікроциркуляцію, м’яко полірує, чудово відображає світло, створюючи оптичний ефект гладкості та сяйва. Забезпечує ліфтинг та
розгладження мікрорельєфу шкіри, запобігає утворенню мімічних зморшок, глибоко зволожує та
заповнює зморшки, пов’язуючи вологу на всіх рівнях шкіри. Відновлює клітинний енергообмін,
активізує всі життєво важливі функції шкіри.
Основні діючі речовини: багатокомпонентні пептиди, біоботокс на основі екстракту акмелли,
гіалуронова кислота незамінні амінокислоти та масла, алмазна пудра, вітамін Е.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Преміум догляд для зрілої шкіри. Надає моментальний ефект розгладження мімічних зморшок, стимулює синтез колагену і гіалуронової кислоти, відновлює водно-ліпідний баланс епідермісу, насичує шкіру необхідними амінокислотами,
мікроелементами і вітамінами, заспокоює і розгладжує шкіру, дарує їй неперевершену м’якість і сяйво.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Cleansing Lotion // Очищаюча емульсія, 7,5 мл
Peeling // Пілінг, 7 мл
Tonic Without Alcohol // Безспіртовий тонік, 7 мл
Serum Concentrate // Сироватка-концентрат, 5 мл
Lift Powder / Ліфт-Пудра, 3 мл
Activator Liquid / Рідкий активатор, 3 мл
Day & Night Cream // Крем, 7,5 мл
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DIAMOND
ДІАМАНТ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

DAY & NIGHT CREAM // КРЕМ
Код 4054. Об’єм: 50 мл

SERUM CONCENTRATE // СИРОВАТКА
Код 4050. Об’єм: 50 мл

Вишуканий крем м’якої текстури пом’якшує шкіру, прискорює
внутрішньоклітинні обмінні процеси, розгладжує зморшки, надає ефект ліфтингу. Містить дрібнодисперсну алмазну пудру,
яка м’яко полірує шкіру, чудово відображає світло і створює
оптичний ефект гладкості та сяйва.

исококонцентрована сироватка забезпечує рівномірне
В
всмоктування препарату і робить можливим його самостійне застосування в якості вечірнього догляду за жирною і
комбінованою шкірою. Надає ліфтинг і розгладження зморшок, глибоко зволожує, заповнюючи втрачений обсяг шкіри.
Містить дрібнодисперсну алмазну пудру, яка м’яко полірує
шкіру, чудово відображає світло і створює оптичний ефект
сяйва шкіри. Легкий парфюмований аромат створює додатковий комфорт і розкіш застосування.

EYE CARE CREAM // КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 4053. Об’єм: 15 мл
 люїд для повік підвищує еластичність і мікроструктуру шкіри
Ф
навколо очей, розгладжує зморшки і пом’якшує шкіру, усуваючи підвищену чутливість. Містить дрібнодисперсну алмазну
пудру, яка м’яко полірує шкіру, чудово відображає світло і
створює оптичний ефект відкритого погляду. Витончений аромат та невагома текстура забезпечують комфортне застосування і відчуття свіжості.
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REPAGEN® HYALURON SELECTION 7
РЕПАГЕН ГІАЛУРОН СЕЛЕКЦІЯ 7
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД
Новітня наукова розробка спрямована на боротьбу зі старінням шкіри і відродження її молодості.
Поліпшує якісні характеристики зрілої шкіри вже на наступний день після першого застосування.
Чотирьохтижневий курс застосування помітно зменшує глибину великих зморшок, розгладжує
дрібні зморшки, шкіра стає пружною і сяючою, підтягується овал обличчя та вирівнюється мікрорельєф шкіри.
Основні діючі речовини: 5-типна формула високоочищеної гіалуронової кислоти, поліглюкуронова кислота, екстракт кореня альпінія галанга, незамінні амінокислоти та масла, вітаміни А, Е, С.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Преміум догляд для зрілої шкіри. Унікальні інгредієнти справляють ефект безін’єкційної корекціі зморшок. Швидко та
надовго зволожує, підвищує вироблення і природний рівень вмісту власної гіалуронової кислоти в шкірі, розгладжує
зморшки, надає шкірі пружності та об’єму. Ефективно зміцнює дермальний матрикс, насичує поживними речовинами,
підвищує місцевий імунітет. Висвітлює пігментні плями, надає шкірі бархатистості та природнього сяйва.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Cleansing Cream Foam // Очищуюча крем-пінка, 10 мл
Peeling // Пілінг, 10 мл
Hydra Fluid // Концентрат, 6 мл
Mask // Маска, 1 шт
Cocoon Foam // Маска-кокон, 10 мл
24Н Hydra Cream // Гідрокрем, 6 мл
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REPAGEN® HYALURON SELECTION 7
РЕПАГЕН ГІАЛУРОН СЕЛЕКЦІЯ 7
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

HYDRA CREAM // ГІДРОКРЕМ
Код 7201. Об’єм: 50 мл

HYDRA FLUID // ГІДРОФЛЮЇД
Код 7202. Об’єм: 30 мл

Інтенсивний крем для догляду за зрілою шкірою глибоко
зволожує та підвищує природний рівень вмісту власної гіалуронової кислоти в шкірі, розгладжує зморшки, надає шкірі
пружності, звужує пори, вирівнює мікротекстуру і загальний
відтінок шкіри, справляє протизапальний і антикуперозний
ефект. Легка текстура і приємний аромат забезпечують комфортне застосування. Відразу після нанесення, шкіра виглядає більш підтягнутою і сяючою.

 ксклюзивна сироватка для зволоження шкіри містить висоЕ
коочищену 5-типну гіалуронову кислоту в концентрації, яка
максимально допустима для поверхневого нанесення на шкіру. Ефективно відновлює гідробаланс на всіх рівнях шкіри,
нейтралізує вільні радикали, стимулює вироблення власної гіалуронової кислоти, розгладжує зморшки та ущільнює шкіру,
формуючи правильний овал обличчя.

1 2 3 4

СЕРЕДНЬОМОЛЕКУЛЯРНА
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНА
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

ЗШИТА
ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА

НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНА
ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА

HYDRA EYE CARE CREAM // ГІДРОКРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 7203. Об’єм: 20 мл
Крем легкої консистенції містить багатокомпонентну гіалуронову кислоту в оптимальній концентрації для чутливої шкіри.
Відновлює втрачений об’єм в області мімічних зморшок і нососльозової борозни, надає шкірі пружності, вирівнює мікротекстуру, надає протизапального та антиерітемного ефекту.
Легка текстура і приємний аромат забезпечують свіжість і
комфортне застосування. Крем швидко вбирається, ідеально
готує шкіру до нанесення макіяжу.

Поперечное сечение кожи
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ІНКАПСУЛЬОВАНА
ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА

6

ПОЛІГЛЮКУРОНОВА
КИСЛОТА

7

АЛЬПІНІЯ ГАЛАНГА –
ЕКСТРАКТ ТАЙСЬКОГО
ІМБИРУ
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REPAGEN® EXCLUSIVE
РЕПАГЕН ЕКСКЛЮЗИВ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД
Інтенсивний антивіковий догляд усуває візуальні прояви старіння шкіри, впливаючи на глибинні
причини виникнення зморшок. Відновлюється овал обличчя, розгладжуються зморшки і складки,
шкіра ущільнюється, стає більш об’ємною і пружною, нормалізується її чутливість по відношенню
до впливу навколишнього середовища.
Основні діючі речовини: запатентовані біопептидні комплекси: Platinum Matri-Xem® – нанопептид, пов’язаний з платиною, Matrixil™ Synthe`6™ – стимулятор вироблення колагену та гіалуронової кислоти, Argireline – гексапептид, що запобігає появі мімічних зморшок, Revidrate™ – нанокомплекс, який оптимізує природний фактор зволоження шкіри.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Преміум догляд для зрілої шкіри будь-якого типу. Комплексно впливає на причини виникнення вікових змін в шкірі
та ефективно усуває їх. Миттєво заповнює зморшки та складки шкіри, формує чіткий контур овалу обличчя. Значно
підвищує пружність та відновлює еластичність шкіри, висвітлює пігментні плями, зміцнює стінки судин та надає антикуперозний ефект. Відразу після процедури шкіра виглядає візуально молодшою, сяє свіжістю та здоров’ям.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Peel Mask Strong // Пілінг-маска інтенсивна, 10 мл
Facial Mask // Маска, 2х22 гр
Сonсentratе // Концентрат, 6 мл
Facial Patch // Маска гідрогелева, 1 шт
Cream Mask // Крем-маска, 10 мл
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REPAGEN® EXCLUSIVE
РЕПАГЕН ЕКСКЛЮЗИВ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

GLOBAL ANTI-AGE CREAM // КОМПЛЕКСНИЙ КРЕМ
Код 4306. Об’єм: 50 мл

RICH EYE CARE CREAM
ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 4307. Об’єм: 15 мл

Комплексний крем протидіє старінню шкіри та відновлює епідерміс на всіх трьох рівнях. Покращує еластичність та глибоко
зволожує шкіру з ефектом заповнення зморшок, відновлює
водно-сольовий баланс, усуває набряклість та гіперкератоз,
розгладжує зморшки, надає ефект ліфтингу, насичує шкіру
дорогоцінними вітамінами, мікроелементами та амінокислотами. Шкіра стає пружною та гладенькою, виглядає значно
молодшою, набуває рівномірного відтінку.

 рем легкої текстури ущільнює шкіру навколо очей, справК
ляє виражений ліфтинг-ефект. Запускає механізм клітинного самовідновлення шкіри, активізуючи синтез гіалуронової
кислоти, колагену та інших структур дермального матриксу.
Завдяки особливим пігментам препарат забезпечує оптичну
корекцію зморшок.

SERUM // СИРОВАТКА
Код 4308. Об’єм: 50 мл

HAND CARE CREAM // КРЕМ ДЛЯ РУК
Код 4310. Об’єм: 75 мл

Висококонцентрована сироватка відновлює епідермальний
біоматрікс, розгладжує зморшки, надає шкірі пружності, глибоко зволожує, здійснює лімфодренаж. Мікрокапсульована
пудра рубіну справляє загальнозміцнюючу дію, освіжає та
створює особливе відчуття розкоші на шкірі обличчя.

Живильний крем для рук насичує шкіру цінними інгредієнтами,
усуває сухість та підвищену чутливість шкіри, усуває почервоніння, освітлює пігментні плями, надає шкірі еластичності та
шовковистої гладкості, захищає від агресивного впливу навколишнього середовища та передчасного старіння.
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CAVIAR POWER
ЕНЕРГІЯ ІКРИ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД
Унікальна інтенсивна омолоджуюча серія на основі клітинного екстракту чорної ікри та натуральних
біопептидів. Стимулює метаболізм клітин, глибоко зволожує та забезпечує швидкий ліфтинг. Шкіра
стає гладенькою та еластичною, залишаючись надовго підтягнутою, зволоженою та сяючою.
Основні діючі речовини: клітинний екстракт чорної ікри, запатентований зволожуючий комплекс Hydrolite®, хітозан, полісахаріди червоних морських водоростей та високоактивні інноваційні
трипептиди.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Експрес догляд для зрілої шкіри, схильної до сухості та втрати пружності. Догляд на основі екстракту ікри осетрових
риб та натуральних біопептидів розгладжує зморшки, стимулює клітинне оновлення, запобігає передчасному старінню. Глибоко зволожує та освітлює шкіру, надає їй свіжого, матового та підтягнутого вигляду, розслабляє, знімає
втому, покращує кровообіг та регенерує шкіру.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Peeling // Пілінг, 6 мл
Concentrate // Активний концентрат, 3,5 мл
Mask // Маска, 10 мл
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CAVIAR POWER
ЕНЕРГІЯ ІКРИ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

CLEANSING MILK
ОЧИЩУЮЧЕ МОЛОЧКО
Код 2517. Об’єм: 200 мл

TONIС // ТОНІК
Код 2516. Об’єм: 200 мл

EYE CARE ROLL ON
ГЕЛЬ ДЛЯ ПОВІК
Код 2522. Об’єм: 10 мл

Косметичне молочко використовується
для демакіяжу та видалення найдрібніших часточок бруду, що закупорюють
пори. Засіб не тільки очищує шкіру, але
і зміцнює її захисні функції, зволожує,
справляє протизапальний ефект.

 агатий склад тоніка відновлює гідроБ
ліпідну мантію шкіри, нормалізує рН,
сприяє загоєнню мікротріщин, насичує
цінними мікроелементами, зволожує та
стягує пори.

Легкий гель для повік допомагає шкірі
ефективно боротися з віковими змінами. Комплекс природних біопептидів та
активного екстракту чорної ікри цілеспрямовано розгладжує зморшки, підвищує тонус шкіри навколо очей. Кульковий аплікатор чинить протинабрякову
дію, посилює освіжаючий ефект і гарантує комфортне застосування.

DAY CREAM // ДЕННИЙ КРЕМ
Код 2510. Об’єм: 50 мл

NIGHT CREAM // НІЧНИЙ КРЕМ
Код 2515. Об’єм: 50 мл

EYE CARE LIQUID SERUM
ГЕЛЬ ДЛЯ ПОВІК
Код 2512. Об’єм: 5х3 мл

Денний крем м’якої текстури ущільнює
шкіру та стимулює її захисні функції,
омолоджує, освітлює пігментні плями,
підвищує пружність та еластичність шкіри, покращує її опірність до зовнішніх
факторів.

Багата текстура нічного крему живить
та омолоджує суху зрілу шкіру, схильну
до втоми і стресів, клітинний екстракт
ікри осетрових риб і масло макадамії
стимулюють клітинний метаболізм та
активізують омолодження шкіри протягом всієї ночі.


Легкий гель для повік допомагає шкірі
ефективно боротися з віковими змінами. Комплекс природних біопептидів та
активного екстракту чорної ікри цілеспрямовано розгладжує зморшки, підвищує тонус шкіри навколо очей.
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CAVIAR POWER
ЕНЕРГІЯ ІКРИ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

IMPERIAL SERUM // СИРОВАТКА
Код 2523. Об’єм: 40 мл

CAVIAR POWER IMPERIAL SERUM WHITE
СИРОВАТКА «БІЛА ІКРА»
Код 2563. Об’єм: 40 мл

Революційний препарат для дієвого омолодження шкіри,
створений із застосуванням останніх розробок в галузі геронтології. Оболонка мікрокапсули виконана з альгінатної
мембрани, всередині якої в рідкій субстанції знаходяться діючі інгредієнти. В результаті регулярного догляду сироватка
підтягує та ущільнює шкіру, розгладжує зморшки, відновлює
природну «архітектуру» всіх шарів шкіри, прискорює клітинний обмін, оздоровлює та надає шкірі свіжості.

Протидіє старінню шкіри та висвітлює пігментні плями, сприяє
відновленню гідро-ліпідного балансу, активізує та підтримує
власні регенеративні процеси в шкірі, зміцнює контури обличчя, вирівнює загальний відтінок шкіри. Основні інгредієнти
продукту містяться в білих перлинах з альгінатних мембран,
які під час дії дозатору відкриваються, вивільняючи дорогоцінні активні речовини у найсвіжішому стані.

IMPERIAL 24H JELLY CREAM // КРЕМ-ЖЕЛЕ «ІМПЕРІАЛ»
Код 2526. Об’єм: 50 мл

CAVIAR POWER IMPERIAL 24H PEARL-IN-GEL WHITE
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «БІЛА ІКРА 24Г»
Код 2564. Об’єм: 50 мл

Збагачує шкіру цінними рослинними компонентами, які зволожують, відновлюють та активізують вироблення колагену,
необхідного для еластичності і пружності шкіри. Протидіє природним процесам старіння шкіри, дарує відчуття комфорту
вдень і вночі, надає шкірі благородної бархатистості та матового відтінку.

Забезпечує висвітлення пігментних плям, ретельне зволоження та насичення шкіри життєво важливими амінокислотами,
мікроелементами та вітамінами, поліненасиченими жирними
кислотами, дорогоцінними рослинними екстрактами, сучасними пептидами. Розгладжує зморшки, протидіє оксидативному
стресу шкіри, запускає процеси регенерації клітинних структур епідермісу, покращує еластичність, надає шкірі надзвичайної гладкості та сяяння.

Преміальна серія препаратів IMPERIAL WHITE для вишуканого догляду за зрілою шкірою суттєво зменшує прояви пігментних плям, вирівнює та освітлює загальний відтінок шкіри. Завдяки рецептурі розгладжуються дрібні зморшки, зменшується
оксидативний стрес, покращується пружність та загальний рівень зволоження шкіри, підтягується овал обличчя.
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COLLAGEN FILL-UP THERAPY
КОЛАГЕН НАПОВНЕННЯ
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
Результативно заповнює об’єм шкіри, відновлює овал обличчя, інтенсивно зволожує, забезпечує
ефективний ліфтинг та розгладжує зморшки.
Основні діючі речовини: багатокомпонентний гідролізат нативного колагену, гіалуронова кислота, каприловий тригліцерид, токоферол, манітол, трегалоза, сорбінова кислота.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Інтенсивний догляд для зрілої шкіри будь-якого типу. Результативно та надовго зменшує глибину зморшок, відновлює
природну пружність та овал обличчя, запобігає трансепідермальній втраті вологи, усуває набряк, освітлює пігментні
плями.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Cleansing Cream Foam // Очищаюча крем-пінка, 10 мл
Special peeling // Пілінг, 10 мл
Fill-Up Liquid / Fill-Up Ball // Концентрат, 4 мл
Mask // Маска, 1 шт
24h Cream // Фінішний крем, 6 мл
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COLLAGEN FILL-UP THERAPY
КОЛАГЕН НАПОВНЕННЯ
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

STARTER SET HOME TREATMENT // НАБІР
Код 2051. Об’єм: колагенова кулька – 1 шт,
активатор – 10 мл, вібростимулятор – 1 шт

CONCENTRATE // КОНЦЕНТРАТ
КОД 2052. ОБ’ЄМ: КОЛАГЕНОВА КУЛЬКА – 2 ШТ,
АКТИВАТОР – 2Х10 МЛ

До складу набору входить концентрат та вібромасажер. Вібраційний мікромасаж прискорює клітинний енергообмін,
звільняє шкіру від ороговілих часток, усуває набряклість, чинить тонізуючу дію. Завдяки вібрації відбувається розширення
міжклітинного простору та здійснюється глибше проникнення косметичних засобів в шкіру. Масажер використовується
безпосередньо після нанесення сироватки шляхом обробки
поверхні шкіри по масажних лініях впродовж 3-5 хвилин.

Високоактивний концентрат для відновлення зрілої сухої
шкіри, схильної до втрати тонусу та еластичності. Стимулює
вироблення колагену, забезпечує формування волокнистого
каркасу шкіри та ефект ущільнення епідермісу. Результативно
та надовго зменшує глибину зморшок, запобігає трансепідермальній втраті вологи, усуває набряки.
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COLLAGEN FILL-UP THERAPY
КОЛАГЕН НАПОВНЕННЯ
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

24H CREAM // КРЕМ
Код 2050 Об’єм: 50 мл

24H CREAM RICH // ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ
Код 2056 Об’єм: 50 мл

Крем ніжної текстури з витонченим трав’яним ароматом
ефективно поповнює нестачу і підсилює синтез власного колагену, відновлює тонус і пружність шкіри, розгладжує зморшки, глибоко зволожує.

 ивильный крем для сухої зрілої шкіри. Оксамитова текстуЖ
ра швидко поповнює липідний баланс епідермісу, вирівнюючи
мікрорельєф, усуває стягнутість та подразнення, надає шкірі
пружність та еластичність, сприяє розгладженню зморшок
та формує овал обличчя. Справляє стимулюючу та тонізуючу дію, освітлює шкіру, надає їй бархатистості та природнього
сяйва.

EYE CARE CREAM // КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 2054. Об’єм: 20 мл

BOOSTER EMULSION // БУСТЕР-ЕМУЛЬСІЯ
Код 2055. Об’єм: 15 мл

Живильний крем-флюїд для шкіри навколо очей. Містить морський колаген та гіалуронову кислоту, сприяє регенерації зрілої шкіри. Результативно та надовго зменшує глибину зморшок, відновлює тонус, надає шкірі пружності та еластичності.
Швидко вбирається, освіжає шкіру навколо очей, надаючи
відчуття легкості.

Відновлює структуру колагенового матриксу шкіри, зміцнює
колагенові волокна, надає шкірі гладкості та еластичності,
вирівнює мікрорельєф, розгладжуючи зморшки, зволожує,
підвищує захисні функції шкіри. Підходить для сухої, в тому
числі атопічної шкіри. Компонент антарктіцин, який входить до
складу бустеру, є ідеальним природнім інгредієнтом для захисту сухої, чутливої та схильної до подразнень шкіри. Препарат
має протизапальну дію, захищає шкіру від алергічних реакцій.
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STRIPEXAN®
СТРІПЕКСАН
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД
Інтенсивний антивіковий догляд радикально відновлює колагенові волокна, підвищує активність
фібробластів і нормалізує внутрішньоклітинний тиск, діє цілеспрямовано проти зморшок, складок,
«гусячих лапок», має антикуперозний вплив та цілу низку факторів, здатних швидко та надовго
усувати зморшки і нерівності мікрорельєфу шкіри.
Основні діючі речовини: запатентований інноваційний комплекс Regestril®, водоростеві, фруктові і рослинні екстракти, масла кунжуту, кісточок жожоба і манго, цінні мікроелементи і вітаміни.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Інтенсивний догляд для зрілої шкіри, схильної до утворення зморшок, атонії, витончення дермального матриксу та судинних порушень. Забезпечує високоефективне розгладження зморшок та складок, прискорює активність клітинної
регенерації, радикально відновлює колагенові волокна, покращує кровообіг і пружність шкіри, сприяє розсмоктуванню рубцевих змін шкіри. Підвищує тонус лицьових м’язів, усуває набряклість, стимулює виведення шлаків і токсинів,
дає миттєвий омолоджуючий ефект.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Enzyme Clearing Peel // Ензимний пілінг, 12 мл
Neutralizer // Нейтрализатор, 10 мл
Mask // Маска, 12 мл
Hydra Gel // Гідрогель, 5 мл
Soft Fluid // Захисний флюїд, 3 мл
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STRIPEXAN®
СТРІПЕКСАН
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ДОГЛЯД

EYE CREAM INTENSIVE
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 2016. Об’єм: 20 мл

DAILY POWER CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ «ЛІФТИНГ»
Код 2026. Об’єм: 4х6 мл

SERPENTINE CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ «СЕРПЕНТИН»
Код 2018. Об’єм: 30 мл

Легкий крем для усунення ознак вікових
змін шкіри навколо очей. Розгладжує
зморшки, підвищує еластичність, усуває набряклість і темні кола під очима,
освіжає та відновлює природну красу
очей. Високотехнологічні інгредієнти
ефективно зміцнюють стінки судин,
виводять зайву рідину з міжклітинного
простору і усувають застійні явища.

Призначений для «парадного ліфтингу».
Має виражений ефект підтяжки шкіри
протягом 8 годин після нанесення. Регулярне курсове застосування забезпечує стійкий результат, усуває млявість
і значно покращує пружність шкіри, є
природним УФ-фільтром та стимулятором синтезу АТФ.

Сироватка для неінвазивної корекції
мімічних зморшок. Основна діюча речовина – високотехнологічний нанокомплекс тетрапептидів і амінокислот
Syn Ake®, ідентичний отруті гадюки.
Ефективність Syn Ake® виражається
за типом ботулотоксину – міорелаксація та розгладження мімічних зморшок.
Комплекс Regestril® сприяє поліпшенню
еластичності шкіри, робить шкіру гладенькою та ніжною.

BOOSTER EMULSION // БУСТЕР-ЕМУЛЬСІЯ
Код 2027. Об’єм: 15 мл

CREAM INTENSIVE // КРЕМ «ІНТЕНСИВ»
Код 2015. Об’єм: 70 мл

Гелевий концентрат для комплексного anti-aging догляду за
зрілою шкірою. Підвищує пружність та еластичність шкіри,
скорочує глибину зморшок, зволожує, стабілізує бар’єрні функції шкіри, надає протизапальний та антикуперозний
ефект, надає шкірі пружності та оксамитової м’якості.

Інтенсивний крем-концентрат для корекції вікових змін. Унікальна рецептура об’єднує в собі складні біоактивні трипептиды, рослинні і водоростеві компоненти. Препарат забезпечує радикальне скорочення зморшок і складок, покращує
кровообіг, стимулює міжклітинний обмін, уповільнює процеси
старіння клітин шкіри, відновлює овал і надає антикуперозний
вплив. Крем застосовують на ніч через можливе почервоніння
шкіри, яке є нормальною реакцією і триває від 3 до 30 хвилин
в залежності від індивідуальної особливості «гнучкості» стінок
кровоносних судин.
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CSIII COLLAGEN STIMULATION
КОЛАГЕНСТИМУЛЯЦІЯ CSIII
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
Інтенсивний антивіковий догляд застосовується для відновлення тонкої зрілої сухої шкіри, схильної
до втрати тонусу і еластичності. Результативно відновлює об’єм шкіри, розгладжує зморшки та
підтягує овал обличчя. Біостимулятор колагеногенеза ASCIII активізує вироблення власного колагену та його розподіл в шкірі, що виражається в природному самовідновленні пружності та еластичності шкіри.
Основні діючі речовини: біостимулятор коллагеногенезу АSС III, гідролізат еластину, морський
колаген.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Інтенсивний догляд для зрілої шкіри, схильної до деформаційного птозу та набряків. Результативно та надовго зменшує глибину зморшок і складок, активізує синтез колагенових волокон, підвищує тонус шкіри та відновлює овал
обличчя. Запобігає трансепідермальній втраті вологи, усуває набряклість, підвищує еластичність шкіри. Надає шкірі
гладкості та освітлює пігментні плями.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Enzymatic Peeling Gel // Ензимний пілінг-гель, 6 мл
CSIII Concentrate // Концентрат, 3 мл
Shaker Mask // Альгінатна шейкер-маска, 30 г
Cream // Крем, 10 мл

18

CSIII COLLAGEN STIMULATION
КОЛАГЕНСТИМУЛЯЦІЯ CSIII
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

EYE ZONE CREAM FLUID // КРЕМ-ФЛЮЇД ДЛЯ ПОВІК
Код 1540. Об’єм: 20 мл

CREAM // КРЕМ
Код 1542. Об’єм: 50 мл

Крем-флюїд, що містить нанокомплекс ASCIII, активізує коллагеногенез, зміцнює структуру шкіри навколо очей, підвищує
її пружність і стійкість до впливу агресивних факторів зовнішнього середовища. Ефективно усуває почервоніння, сухість та
набряк шкіри навколо очей.

 ивильний крем легкої консистенції надає комплексну омоЖ
лоджуючу дію, підвищує пружність шкіри, зволожує, пом’якшує та відновлює бар’єрні функції епідермісу, нейтралізує
вільні радикали, активізує клітинну регенерацію.

HOME TREATMENT // ДОМАШНЯ ПРОЦЕДУРА
Код 1546. Об’єм: 1 уп

TRANSFER LIFT GEL // КОНЦЕНТРАТ «ТРАНСФЕР ЛІФТ»
Код 1541. Об’єм: 50 мл

Призначений для підвищення результативності салонного
догляду «Колагенстимуляція» в домашніх умовах. Справляє
тонізуючу та протизапальну дію, зволожує, підвищує пружність шкіри, стимулює регенерацію клітин шкіри, освітлює
загальний тон шкіри, насичує шкіру цінними амінокислотами
та мікроелементами, нейтралізує вільні радикали, надає шкірі
свіжості та відчуття підтягнутості.

 исокоактивний стимулятор вироблення проколагену, який
В
забезпечує формування волокнистого каркасу шкіри та
ефект ущільнення епідермісу. Призначений для відновлення
зрілої сухої шкіри, схильної до втрати тонусу і еластичності.
Результативно та надовго зменшує глибину зморшок, запобігає трансепідермальній втраті вологи, усуває набряклість.
Швидко проникає в глибокі шари шкіри, володіє тривалим
депо-ефектом.
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A CLASSIC
ВІТАМІН А КЛАССІК
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
ІІнтенсивний омолоджуючий догляд розгладжує зморшки, надає шкірі м’якість та еластичність,
зменшує прояв пігментних плям, уповільнює фотостаріння шкіри, нормалізує роботу сальних
залоз, звужує пори, забезпечує відновлюючий догляд за шкірою після засмаги, повертаючи їй
молодість та свіжість.
Основні діючі речовини: вітамін А, запатентований комплекс мінеральної міостимуляції Thermo
Face Gym ®, запатентований біопептидний комплекс PAG® – «код молодості», який розроблений
для корекції гормонозалежного старіння шкіри у жінок.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
ІІнтенсивний догляд для зрілої шкіри, схильної до фото старіння. Насичує шкіру вітаміном А та впливає на м’язову
структуру обличчя. Звільняє шкіру від шлаків та токсинів, стимулює лицьову мускулатуру, підтягує тканини, покращує
кровообіг та регенерує шкіру. Підвищує тонус та пружність, зменшує прояв пігментних плям, розгладжує зморшки та
вирівнює мікрорельєф. Нормалізує роботу сальних залоз, зміцнює стінки судин та зменшує прояви куперозу, звужує
пори, оздоровлює шкіру в цілому.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Gel peeling // Гель-пілінг, 6 мл
Minerals Energy Gym // Мінерал енержі жим, 2 фл х 6 мл
Thermo Retinol Activator Fluid //
Флюїд ретинол активатор, 5 мл
Thermo Retinol Activator Powder //
Пудра ретинол активатор, 3,5 мл
Skin Force Complex Forte Concentrate //
Ретинол концентрат, 1,3 мл
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A CLASSIC
ВІТАМІН А КЛАССІК
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
Клінічно доведено, що регулярне застосування косметики з активним вітаміном А значно підвищує
якість структури шкіри: зменшується роговий і збільшується гранулярний шар епідермісу, зникають симптоми фотокератоза, відзначається зростання концентрації мукополісахаридів, поліпшується щільность колагену та загальний стан еластину в дермі, зменшується прояв пігментних
плям, нормалізується гідроліпідний баланс епідермісу, шкіра оздоровлюється в цілому.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Інтенсивний догляд для зрілої шкіри будь-якого типу. Забезпечує швидку корекцію естетичних недоліків зрілої шкіри.
Інноваційна рецептура основного інгредієнта базується на запатентованому комплексі PAG®, який розроблений з урахуванням особливостей гормонозалежного старіння шкіри у жінок. Розгладжує зморшки та підтягує шкіру, освітлює
пігментні плями, надає шкірі рівномірного відтінку. Справляє детокс-ефект, усуває набряклість, формує чіткий контур
овалу обличчя.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Enzyme gel peeling // Ензимно-фруктовий пілінг, 6 мл
Booster Emulsion // Бустер-емульсія, 5 мл
Activator powder mask // Активатор, 7 гр
Peel-off gel mask // Маска, 80 мл
Skin Force Complex // Ретинол комплекс форте, 3 мл
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A CLASSIC
ВІТАМІН А КЛАССІК
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

REVITAL SERUM // СИРОВАТКА «РЕВІТАЛ»
Код 1806. Об’єм: 30 мл

RETINOL PURE FLUID // ЕМУЛЬСІЯ «РЕТИНОЛ»
Код 1814. Об’єм: 30 мл

Висококонцентрована сироватка для інтенсивного догляду
насичує шкіру повним комплексом вітамінів, має виражену
зволожуючу та ліфтингову дію. Надзвичайно легка текстура
забезпечує швидке проникнення в шкіру та миттєвий результат.

 люїд легкої консистенції з чистим ретинолом для антивіковоФ
го догляду. Ефективно усуває прояви вікового старіння шкіри,
відновлює клітинну активність та активізує колагеногенеза.
Олії ши, жожоба, шовкові протеїни та гіалуронова кислота
живлять, пом’якшують і покращують регенерацію.

CREAM // КРЕМ
Код 1802. Об’єм: 50 мл

CREAM ULTRA // КРЕМ «УЛЬТРА»
Код 1809. Об’єм: 50 мл

Комплексний крем багатої насиченої текстури для догляду
за зрілою шкірою. Захищає відновлювальні механізми шкіри
та стимулює вироблення колагену. Врівноважує діяльність
сальних залоз, освітлює та розгладжує шкіру, активізує процес регенерації. Ідеально підходить для вечірнього догляду за
шкірою.

Високоефективний крем врівноважує діяльність сальних залоз, зволожує, освітлює та розгладжує шкіру, активізує процес клітинної регенерації, інтенсивно захищає шкіру від UVA,
UVB випромінювань та агресивного впливу зовнішнього середовища.
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A CLASSIC
ВІТАМІН А КЛАССІК
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

MICRO RETINOL SOFT CREAM
КРЕМ-ФЛЮЇД «МІКРОРЕТИНОЛ»
Код 1825. Об’єм: 30 мл

EYE CARE CREAM // КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 1810. Об’єм: 15 мл

Вишуканий крем ніжної текстури чинить комплексну дію, зволожує і насичує шкіру необхідними вітамінами та мікроелементами. Шкіра виглядає більш пружною та гладенькою, а
курсовий догляд забезпечує освітлення пігментних плям, розгладження зморшок та нормалізацію роботи сальних залоз.

Ефективний догляд за ніжною та чутливою шкірою навколо
очей. Стимулює клітинну регенерацію, розгладжує зморшки
та освіжає. Шкіра повік підтягується, стає пружною та еластичною, зберігаючи вологу, утримувану тонким шаром бджолиного воску.

EYE CARE PATCHES // ПАТЧІ ДЛЯ ПОВІК
Код 1808. Об’єм: набір 5 шт
Гідрогелевий біоматрикс для інтенсивного антивікового догляду за шкірою навколо очей. Є носієм і провідником цінних діючих компонентів, надає шкірі пружність і свіжість,
зменшує глибину зморшок, регулює гідробаланс. Усуває набряклість, подразнення і підвищену чутливість ніжної шкіри
навколо очей.
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X-TREME
ЕКСТРИМ
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
ІІнтенсивний омолоджуючий догляд, ексклюзивний синтез новітніх наукових розробок та діючих
компонентів для максимального захисту від негативного впливу навколишнього середовища та
інших факторів старіння, запуск природного механізму клітинного самовідновлення.
Основні діючі речовини: потрійна формула гіалуронової кислоти, біоботокс на основі екстракту
сенегальської акації, амінокислоти аргінінова, лізинова та карнітинова, запатентований вітамінний
комплекс Revitalin®, екстракт папаїї, АТФ.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Інтенсивний догляд для зрілої шкіри будь-якого типу, Характеризується моментальним розгладженням зморшок.
Забезпечує глибоке зволоження всіх шарів шкіри, швидко та ефективно заповнює зморшки, відновлює колір шкіри та
освітлює пігментні плями. Зміцнює міжклітинні зв’язки, надає загальний підтягуючий ефект, нормалізує обмінні процеси в дермальному матриксі. Усуває набряклість та відновлює овал обличчя.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Micro Peel // Мікропілінг, 7 мл
Retard Gel // Гель-ретард, 5 мл
Intensive Cream Step 1 // Інтенсив-крем 1, 20 мл
Intensive Cream Step 2 // Інтенсив-крем 2, 40 мл
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X-TREME
ЕКСТРИМ
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН

WHITENING INTENSIVE SERUM
ВІДБІЛЮЮЧА СИРОВАТКА
Код 1951. Об’єм: 30 мл

WHITENING AGE STOP SPF 25
ВІДБІЛЮЮЧИЙ КРЕМ SPF 25
Код 1953. Об’єм: 30 мл

TOP FINISH FLUID
КРЕМ «ТОП ФІНІШ»
Код 1967. Об’єм: 30 мл

Інтенсивна сироватка для освітлення
загального тону шкіри та запобігання появі пігментних плям. Нормалізує
синтез та розподіл пігменту меланіну в
шкірі. Ефективність препарату зумовлена накопиченням діючих компонентів в
шкірі – в зв’язку з цим рекомендовано
регулярне застосування.

 пеціальний крем для денного догляС
ду за шкірою, схильної до надмірної
пігментації. Ефективно освітлює загальний тон шкіри, зволожує, нормалізує
синтез та розподіл пігменту меланіну в
шкірі, запобігає утворенню пігментних
плям та забезпечує надійний захист від
UV- випромінювання.

Фінішний крем з ефектом рідкої пудри
нейтралізує вільні радикали, активізує
клітинний обмін, підвищує пружність
шкіри та зміцнює місцевий імунітет, матує та оптично вирівнює загальний тон
шкіри.

LIFTING CREAM DAY & NIGHT
КРЕМ «ЛІФТИНГ ДЕНЬ-НІЧ»
Код 1958. Об’єм: 50 мл

SKIN RENOVATOR MASK
МАСКА КРЕМОВА «ВІДНОВЛЕННЯ»
Код 1957. Об’єм: 50 мл

Високоактивний крем для швидкого відновлення пружності
шкіри. Розгладжує зморшки, надає шкірі пружності та бархатистості, робить ії гладенькою на дотик, захищає від агресивного впливу зовнішнього середовища. Містить цінні мікроелементи, вітаміни та життєво важливі амінокислоти.

Ліфтингова кремообразна маска з миттєвою дією покращує
еластичність і пружність шкіри, відновлює колагенові і еластинові волокна, запобігає передчасному старінню, нормалізує
гідроліпідний бар’єр, освітлює загальний тон шкіри.
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MEN
МЕН
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ ЗМІН
Вирішує проблеми догляду за шкірою, бородою та вусами, насичує необхідними вітамінами та
мікроелементами, зволожує, звужує пори, швидко відновлює пружність та свіжість шкіри, ефективно розгладжує зморшки. Швидко вбирається та не залишає жирного блиску.
Основні діючі речовини: запатентований комплекс, який містить екстракт зерен зеленої кави,
натуральний березовий сік, гіалуронову кислоту, глюкозу, кукурудзяний крохмаль, масло авокадо
та оливи.

HANGOVER AGE FIGHT SERUM // СИРОВАТКА
Код 4362. Об’єм: 50 мл

 суває набряклість, відновлює пружність та свіжість шкіри,
У
ефективно розгладжує зморшки, насичує шкіру необхідними
вітамінами та мікроелементами, зволожує та підтягує шкіру,
звужує пори та освіжає.

ALL DAY LONG 24H HYDRO CREAM
ГІДРОКРЕМ 24 ГОДИНИ
Код 4361. Об’єм: 50 мл
Крем для інтенсивного зволоження шкіри. Активні компоненти ефективно усувають причини зневоднення та подразнення шкіри. Крем пом’якшує, зволожує та розгладжує шкіру,
справляє пом’якшувальний та омолоджуючий ефект, захищає
від шкідливого впливу зовнішніх факторів.
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HYALURONIC MULTIPLE EFFECT
ГІАЛУРОНІК – МУЛЬТИЕФЕКТ
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
Зволожує, заповнює порожнечі епідермісу, розгладжує зморшки та нерівності шкіри, освітлює
пігментні плями, зміцнює стінки судин, перешкоджаючи розвитку судинних зірочок.
Основні діючі речовини: запатентована формула 4-х типної гіалуронової кислоти, перфтордекалін, ферментативний екстракт антарктичної водорості Pseudualteromonas.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Зволоження для шкіри будь-якого типу без вікових обмежень. Швидко та надовго зволожує шкіру, заповнює
зморшки й нерівності шкіри, реабілітує шкіру після інвазивних втручань. Висвітлює пігментні плями та вирівнює
загальний відтінок шкіри. Ефективно зміцнює дермальний матрикс, надає шкірі пружності, насичує поживними
речовинами, запобігає розвитку куперозу, підвищує місцевий імунітет.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Micro Peeling // Мікро Пілінг, 7 мл
Bubble Mask // Маска «Повітряні Бульбашки», 8 мл
Concentrate // Концентрат, 5 мл
Massage Jelly // Масажне Желе, 3 г
Finishing Care // Фінішний Крем, 10 мл
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HYALURONIC MULTIPLE EFFECT
ГІАЛУРОНІК – МУЛЬТИЕФЕКТ
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ

DAY & NIGHT CREAM // КРЕМ «ДЕНЬ-НІЧ»
Код 2530. Об’єм: 50 мл

DAY & NIGHT SERUM // СИРОВАТКА «ДЕНЬ-НІЧ»
Код 2531. Об’єм: 50 мл

Крем для комплексного догляду за шкірою має інноваційну
крем-гелеву текстуру, відновлює гідроліпідний баланс епідермісу, легко всмоктується та справляє загальнооздоровчий
вплив: глибоке зволоження, усунення почервоніння та відновлення цілісності епідермісу, антикуперозний ефект, розгладження зморшок, освітлення загального тону шкіри.

Інтенсивна ліфтингова сироватка ефективно підтягує, глибоко зволожує та освітлює шкіру. Запатентований пептидний
комплекс Quicklift® забезпечує миттєвий ліфтинговий ефект,
формує в шкірі підтримуючий каркас, а гіалуронова кислота
заповнює «клітинки» цього каркасу, надаючи шкірі об’єм.

MASK // МАСКА КРЕМ-ГЕЛЕВА
Код 1068. Об’єм: 15 мл

FACE PROTECTION CREAM SPF 15 // КРЕМ «SPF 15»
Код 2557. Об’єм: 30 мл

Інтенсивно зволожує, розгладжує зморшки, прискорює клітинну регенерацію, зміцнює стінки судин, вирівнює мікрорельєф. Шкіра виглядає сяючою, набуває здорового відтінку та
природнього сяйва.

Надає зволожуючу дію, розгладжує зморшки, підтягує та
зміцнює структуру шкіри, захищає від вільних радикалів, сповільнює старіння клітин, регулює власний рівень зволоженості шкіри. Надає UVA-і UVB захист, завдяки сонцезахисному
фактору SPF 15. Шкіра виглядає гладенькою, підтягнутою і
пружною.
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HYALURONIC MULTIPLE EFFECT
ГІАЛУРОНІК – МУЛЬТИЕФЕКТ
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ

BOOSTER EMULSION // БУСТЕР-ЕМУЛЬСІЯ
Код 2554. Об’єм: 15 мл

EYE CARE ROLL-ON // ГЕЛЬ ДЛЯ ПОВІК
Код 2538. Об’єм: 10 мл

Містить високу концентрацію складної гіалуронової кислоти,
яка зволожує шкіру на всіх рівнях одночасно з довготривалим ефектом. Заповнює зморшки, розгладжує та вирівнює
мікрорельєф, освітлює загальний відтінок, сприяє відновленню обмінних процесів у всіх шарах шкіри, надійно захищає від
інсоляції та перешкоджає фотостарінню.

Ексклюзивний спеціальний догляд для тонкої і чутливої шкіри
навколо очей. Інноваційні інгредієнти забезпечують швидке
відновлення та підтримання рівня зволоженості й пружності
шкіри. Кульковий аплікатор справляє протинабрякову дію,
посилює освіжаючий ефект та гарантує комфортне застосування.

light 01

COLOUR & CARE CUSHION 01
КРЕМ-КУШОН 01 СВІТЛИЙ
Код 2560. Об‘єм: 15 г

medium 02

COLOUR & CARE CUSHION 02
КРЕМ-КУШОН 02 СЕРЕДНІЙ
Код 2561. Об‘єм: 15 г

medium dark 03

COLOUR & CARE CUSHION 03
КРЕМ-КУШОН 03 ТЕМНИЙ
Код 2562. Об‘єм: 15 г

Інноваційний продукт поєднує в собі властивості зволожуючого крему та тональної основи, забезпечує оптимальний догляд та
антиоксидантний захист клітин шкіри, відмінно маскує нерівності мікрорельєфу та пігментні плями, надає шкірі рівномірного
відтінку та бархатистості. Завдяки унікальній технології тональний крем практично непомітний на поверхні шкіри, а світлорозсіюючі часточки надають шкірі «прозорості» та сяяння. Крем-кушон не містить силікону та аромату-віддушок, підходить навіть для
гіперчутливої шкіри.
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SKINCONCELLULAR®
СКІНЦЕЛЮЛАР
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
Серія для будь-якого типу шкіри, не має вікових обмежень. Справляє зволожуючу дію, насичує
мікроелементами, нормалізує міжклітинний енергообмін, освітлює загальний відтінок шкіри.
Основні діючі речовини: інноваційний запатентований комплекс Skinconcellular® на основі АТФ,
рослинні екстракти центелли азіатської та люпину, ектоін.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Загальнооздоровчий догляд для шкіри будь-якого типу, схильної до куперозу. Без вікових обмежень. Активізує всі функції шкіри, освітлює пігментні плями, усуває набряклість, вирівнює мікрорельєф, підвищує пружність шкіри. Інноваційна
діюча речовина на основі АТФ стимулює клітинний енергообмін, що сприяє прискоренню клітинної регенерації.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Peeling // Пілінг-гель, 5 мл
Mask Powder // Маска-пудра, 20 г
Rose Water // Рідкий активатор маски, 20 мл
Hydra // Зволожуючий концентрат, 2 мл
Finishing Care // Фінішний крем, 10 мл
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SKINCONCELLULAR®
СКІНЦЕЛЮЛАР
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ

LIPID CREAM // ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ
Код 2504. Об’єм: 50 мл

MOIST CREAM // ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ
Код 2505. Об’єм: 50 мл

Крем легкої консистенції для сухої шкіри насичує шкіру мікроелементами морського походження та цінними жирними кислотами. Усуває відчуття сухості, подразнення та почервоніння,
загоює мікротріщинки, нормалізує міжклітинний енергообмін
та відновлює здорову фізіологію шкіри. Шкіра стає гладенькою, пружною та набуває рівномірного відтінку.

 люїд для комбінованої, нормальної та сухої шкіри покращує
Ф
вологоутримуючі властивості шкіри, насичує шкіру мікроелементами морського походження та цінними жирними кислотами, запобігає фотостарінню, нормалізує міжклітинний енергообмін, відновлює здорову фізіологію шкіри.

EYE CARE GEL // ГЕЛЬ ДЛЯ ПОВІК
Код 2507. Об’єм: 15 мл

CONCENTRATE // КОНЦЕНТРАТ
Код 2508. Об’єм: 30 мл

Освіжаючий гель легкої консистенції для догляду за шкірою
повік насичує шкіру мікроелементами морського походження,
зволожує, усуває відчуття сухості, подразнення та почервоніння. Шкіра навколо очей світлішає, стає більш пружною та
підтягнутою.

Інтенсивний засіб для догляду за сухою шкірою. Справляє
загальнооздоровчу дію, миттєво насичує шкіру мікроелементами морського походження, зволожує та багаторазово прискорює міжклітинний енергообмін.
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C PURE
ВІТАМІН С
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
Ідеально збалансовані за складом препарати серії містять стабільну наноформулу вітаміну С, яка
справляє довгостроковий ефект нейтралізації вільних радикалів, зволожують шкіру, надають їй
пружності та еластичності, звужують пори та сприяють омолодженню.
Основні діючі речовини: стабільна наноформула вітаміну С, екстракти магнолії, кори верби,
ромашки лікарської та листя туї.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Загальнооздоровчий догляд для шкіри будь-якого типу без вікових обмежень. Догляд із стабільною наноформулою
вітаміну С пробуджує життєву активність клітин шкіри, підвищує місцевий імунітет та перешкоджає передчасному старінню. Нейтралізує вільні радикали, очищує та зміцнює капіляри, має протизапальну дію. Освітлює пігментні плями,
запобігає появі веснянок, звужує пори та вирівнює мікрорельєф, дарує шкірі здоровий рум’янець.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Enzyme Peel // Ензимний пілінг, 5 мл
Essential Powder // Есенціальна пудра, 0,8 гр
Neutralizer // Нейтрализатор, 5 мл
Serum // Сироватка, 5 мл
Mask // Маска, 5 гр
Concentrate // Концентрат, 3 мл
Relaxing Cream // Крем-релакс, 10 мл
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C PURE
ВІТАМІН С
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ

FOAM CLEANSER
ПІНА-ОЧИЩЕННЯ
Код 1514. Об’єм: 200 мл

FOAM TONIC // ПІНА-ТОНІК
Код 1507. Об’єм: 200 мл

EYEZONE TREATMENT
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
Код 1509. Об’єм: 15 мл

Пінка для вмивання із свіжим цитрусовим ароматом ніжно очищує шкіру обличчя, шиї та декольте. Завдяки
кремоподібній структурі діє м’яко, але
ґрунтовно, не порушуючи гідроліпідний
баланс шкіри.

 інка з екзотичним ароматом сицилійП
ського апельсина чудово тонізує шкіру
та надає їй свіжості. Засіб ефективно
нейтралізує вільні радикали, зволожує
та відновлює захисну гідроліпідну мантію шкіри.

Легкий флюїд насичує шкіру вітамінами
та поживними речовинами, зволожує та
запобігає процесам старіння, усуває набряклість, вирівнює загальний відтінок
шкіри навколо очей.

FLUID // КРЕМ-ФЛЮЇД
Код 1512. Об’єм: 50 мл

CREAM COMPLETE // ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ
Код 1513. Об’єм: 50 мл

Флюїд для інтенсивної ревіталізації активізує синтез колагену,
підвищує пружність та еластичність, захищає клітини шкіри
від вільних радикалів, знижує рівень чутливості. Підходить для
регулярного догляду за нормальною, комбінованою та жирною шкірою.

Концентрований крем з найніжнішою текстурою для інтенсивної ревіталізації шкіри активізує синтез колагену, підвищує
пружність та еластичність шкіри, нейтралізує вільні радикали,
запобігає фотостарінню, робить шкіру сяючою та гладенькою.
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SKIN NATURAL ALOE VERA
АЛОЕ ВЕРА
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА
Універсальний догляд для ефективного оздоровлення шкіри, підходить для чутливої шкіри.
Містить натуральний сік листя алое вера у високій концентрації, має протизапальну та антибактеріальну дію, глибоко зволожує, швидко усуває подразнення шкіри, освітлює загальний відтінок.
Основні діючі речовини: алое вера, складні пептиди, вітамін Е, алантоїн, камедь сенегальської акації, олії жожоба та виноградних кісточок, екстракти меліси та ячменю.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Догляд для чутливої шкіри будь-якого типу без вікових обмежень. Має протизапальну та антибактеріальну дію, швидко усуває почервоніння та подразнення шкіри, звужує пори, глибоко зволожує, освітлює загальний тон, надає шкірі
гладкості та рівномірного відтінку.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Cleansing Cream Foam // Очищуюча крем-пінка, 7,5 мл
Gel Peeling // Гель-пілінг, 7,5 мл
Power Concentrate // Концентрат, 2 мл
Mask // Флісова маска, 1 шт
Cream // Крем, 7,5 мл
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SKIN NATURAL ALOE VERA
АЛОЕ ВЕРА
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА

ALOE VERA GEL // ГЕЛЬ
Код 1190. Об’єм: 50 мл

ALOE VERA CREAM // КРЕМ
Код 1191. Об’єм: 50 мл

Висококонцентрований натуральний сік листя алое ефективно поєднує в собі властивості косметичної сироватки і самостійного засобу для догляду за шкірою. Має протизапальну та
антибактеріальну дію, сприяє відновленню захисних функцій
шкіри, запобігає передчасному старінню, надає шкірі гладкості. Призначений для глибокого зволоження шкіри, відновлення пошкоджених клітин та загоєння мікроушкоджень шкіри.

Універсальний крем для догляду за шкірою обличчя. Містить
натуральний сік листя алое вера у високій концентрації. Запобігає роздратуванню та забезпечує оптимальне зволоження
шкіри з пролонгованим ефектом, прискорює клітинну регенерацію, сприяє відновленню захисних функцій, надає шкірі
гладкості та пружності.
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IMMUN
ІММУН
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА
Серія для чутливої шкіри справляє загальнооздоровчий ефект, оптимізує рівень зволоження,
усуває почервоніння та подразнення шкіри, сприяє підвищенню її захисних функцій. Шкіра швидко
відновлюється, набуває здорового вигляду та стає менш чутливою до зовнішніх впливів навколишнього середовища.
Основні діючі речовини: запатентований антистрес комплекс Destressine®, гідролізат колагену,
лінолева кислота, водоростевий екстракт, пуллулан, аесцінова та серинові амінокислоти.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Догляд для чутливої шкіри будь-якої типу без вікових обмежень. Швидко відновлює гідроліпідний баланс епідермісу,
заспокоює шкіру, усуває почервоніння та лущення, загоює мікропошкодження. Зволожує та освітлює шкіру, зміцнює
капіляри, надає шкірі гладкості та дарує сяючий зовнішній вигляд.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Gel Peeling // Гель-пілінг, 5 мл
Skin Refiner Collagen // Концентрат, 2 мл
Collagen Mask // Крем-маска, 6 мл
Collagen Moist // Фінішний крем, 1,3 мл
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IMMUN
ІММУН
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА

DAILY CREAM PROTEСTION // КРЕМ «ДЕННИЙ ЗАХИСТ»
Код 1706. Об’єм: 50 мл

NIGHT CREAM DEFENCE // КРЕМ «НІЧНИЙ ЗАХИСТ»
Код 1707. Об’єм: 50 мл

Легкий крем зволожує та захищає шкіру від агресивного
впливу зовнішнього середовища, є чудовою основою під макіяж. Ідеально підходить для сухої шкіри. Посилює систему
самозахисту подразненої шкіри, запобігає процесу передчасного старіння.

Крем м’якої консистенції з ароматами натуральних олій для
інтенсивного нічного догляду. Справляє яскраво виражений
зволожуючий та регенеруючий ефект, покращує еластичність
та очищує шкіру. Підсилює систему самозахисту чутливої шкіри, нормалізує бар’єрні функції епідермісу.

COUPEROSE CREAM // ПРОТИКУПЕРОЗНИЙ КРЕМ
Код 1705. Об’єм: 30 мл

ANTI-STRESS CREAM PACK
МАСКА КРЕМОВА «АНТИСТРЕС»
Код 1703. Об’єм: 50 мл

Крем легкої консистенції для догляду за чутливою шкірою,
схильної до куперозу. Прискорює мікроциркуляцію, зміцнює
стінки судин та справляє дренажний ефект. Відновлює водно-ліпідний баланс епідермісу, глибоко зволожує, усуває подразнення шкіри, має антибактеріальні та вологоутримуючі
властивості, нейтралізує вільні радикали, освітлює та оздоровлює шкіру.

Швидко усуває почервоніння і роздратування шкіри, прискорює регенерацію шкірного покриву, нормалізує водний баланс епідермісу. Для чутливої шкіри з порушеннями бар’єрних
функцій.
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IMMUN
ІММУН
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА

REPAIR CREAM CONCENTRATE
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ «ВІДНОВЛЮЮЧИЙ»
Код 1708. Об’єм: 50 мл

RADICAL MOIST COMPLEX
ФЛЮЇД «РАДИКАЛЬНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ»
Код 1713. Об’єм: 50 м

Концентрований засіб для курсового застосування, справляє
значну антиерітемну та регенеруючу дію. Заспокоює та запобігає прояві ознак передчасного старіння. Підсилює систему
самозахисту подразненої шкіри, швидко усуває почервоніння,
нормалізує бар’єрні функції епідермісу, справляє живильну,
відновлюючу та заспокійливу дію.

Ультралегка емульсія з миттєвим зволожуючим ефектом. Ідеально підходить для чутливої та проблемної шкіри. Підсилює
систему самозахисту подразненої шкіри, запобігаючи процесу передчасного старіння, усуває подразнення та нормалізує
бар’єрні функції епідермісу.

GENTLE EYE // ГЕЛЬ ДЛЯ ПОВІК
Код 1711. Об’єм: 30 мл

COUPEROSE SERUM // ПРОТИКУПЕРОЗНА СИРОВАТКА
Код 1715. Об’єм: 30 мл

Гель для ефективного догляду за чутливою шкірою навколо
очей. Швидко усуває подразнення та почервоніння, зволожує, підвищує захисні функції шкіри. Ідеально підходить для
людей, які носять окуляри та контактні лінзи.

Концентрований гель для обробки ділянок шкіри, схильних до
куперозу. Стимулює мікроциркуляцію, зміцнює стінки судин та
усуває еритему, глибоко зволожує та освітлює шкіру. Швидко
вбирається й залишає приємне відчуття комфорту.
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BETA GLUCAN
БЕТА ГЛЮКАН
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА
Серія для гіперчутливої шкіри, схильної до алергії. Відновлює цілісність епідермісу, усуває подразнення та відчуття печії, підвищує місцевий імунітет, ущільнює шкіру, закріплюючи отриманий результат надовго. Препарати не містять синтетичних емульгаторів та консервантів, парфумованих
субстанцій та барвників.
Основні діючі речовини: компонент β-glucan, фосфоліпіди рослинного походження, зволожуючий комплекс Hydrolite®, гель алое вера, алантоїн, пантенол.

CLEANSING MILK // КРЕМ-ОЧИЩЕННЯ
Код 1310. Об’єм: 150 мл

TONIC // ТОНІК
Код 1311. Об’єм: 150 мл

Легко видаляє забруднення та залишки макіяжу з обличчя та
очей, не порушуючи гідроліпідного балансу шкіри, має протизапальну та ранозагоювальну дію.

Дарує відчуття свіжості, видаляє залишки засобів для вмивання та води. Нормалізує рН шкіри та завершує етап очищення.

24H CREAM // КРЕМ
Код 1312. Об’єм: 50 мл
Насичує чутливу шкіру необхідними компонентами, відновлює
її, швидко усуваючи подразнення та почервоніння, значно підвищує захисні властивості, активізує колагеногенез та запобігає передчасному старінню шкіри.
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PSC PROBLEM SKIN CARE
PSC ПРОБЛЕМНА ШКІРА
ЧУТЛИВА ТА ПРОБЛЕМНА ШКІРА
Серія для проблемної шкіри забезпечує відновлення функцій сальних залоз, знімає запалення та
усуває застійні явища. Результат курсового догляду PSC – здорова й доглянута матова шкіра.
Основні діючі речовини: себорегулюючий комплекс ASEBIOL® BT2, молочна та саліцилова кислоти, алантоїн, сечовина, біотин, вітаміни та рослинні екстракти.

SEBUM CLEANSER LOTION
ТОНІК «СЕБУМ ОЧИЩЕННЯ»
Код 1113. Об’єм: 125 мл

ACTIVE SEBUM REDUCER TONIC
ТОНІК «СЕБУМ РЕГУЛЯТОР»
Код 1114. Об’єм: 125 мл

Антисептичний тонік для інтенсивного очищення проблемної
шкіри, дезінфекції проблемних ділянок та вогнищ запалення.
Здійснює протизапальну та бактеріостатичну дію, нормалізує
діяльність сальних залоз.

Цілющий тонік для цілеспрямованої себорегуляції сальних залоз. Підходить для жирної, комбінованої та проблемної шкіри,
має антисептичну дію, покращує клітинний обмін речовин та
регулює діяльність сальних залоз.

ANTI SEPTIC LOTION // ЕМУЛЬСІЯ «АНТИСЕПТИК»
Код 1118. Об’єм: 125 мл

OIL FREE LOTION // ЕМУЛЬСІЯ «СЕБУМ ДОГЛЯД»
Код 1115. Об’єм: 30 мл

Двохфазний флюїд для швидкого усунення локальної запальної реакції шкіри, схильної до жирної себореї. Має протизапальну та бактеріостатичну дію, суттєво знижує виділення
шкірного сала, має підсушуючий та протизапальний ефект.

Легка емульсія для догляду за жирною та проблемною шкірою. Не містить жирових субстанцій. Здійснює протизапальну
та бактеріостатичну дію, нормалізує себорегулюючу функцію
сальних залоз. Швидко вбирається, не залишає жирного блиску, дарує шкірі оптимальний комфорт та свіжість.
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MASK.LAB
ЛАБОРАТОРНІ МАСКИ
ДОДАТКОВИЙ ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД
Процедурний набір складається з флісової маски концентрату та крему. Всі набори швидко відновлюють шкіру, надають протизапальний та пом’якшувальний ефект, вирівнюють мікрорельєф та
загальний тон шкіри, є ідеальним варіантом для подорожей і «парадного ліфтингу».
Основні діючі речовини: вишукані рослинні екстракти, життєво важливі амінокислоти та вітаміни, високотехнологічні інгредієнти.

COLLAGEN LIFTING MASK
КОЛАГЕН ЛІФТИНГ
Код 5105. Об’єм: 1 шт

HYALURON PUSH UP MASK
ГІАЛУРОН ПУШ АП
Код 5106. Об’єм: 1 шт

VITAMIN A/C POWER MASK
ВІТАМІН А/С РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
Код 5107. Об’єм: 1 шт

Покращує пружність та еластичність
зрілої шкіри, зміцнює структуру колагенових волокон, справляє ліфтинговий
ефект, стимулює клітинну регенерацію,
глибоко зволожує і розгладжує зморшки, надає шкірі свіжість і відчуття підтягнутості.

либоко зволожує, розгладжує зморшГ
ки, формує овал обличчя, відновлюючи природний обсяг шкіри, висвітлює,
зміцнює стінки кровоносних судин, усуває почервоніння й лущення. Надовго
зберігає влагоутримуючи властивості
шкіри.

Надає загальнооздоровчу та зволожуючу дію, нейтралізує вільні радикали,
виводить шлаки і токсини з міжклітинного простору шкіри, заспокоює та
пом’якшує шкіру, надає їй свіжості та
здорового відтінку, перешкоджає передчасному старінню

ALOE VERA MOISTURIZING MASK
АЛОЕ ВЕРА ЗВОЛОЖЕННЯ
Код 5108. Об’єм: 1 шт

CAVIAR BALANCE MASK
ІКРА-БАЛАНС
Код 5109. Об’єм: 3 шт

Багатий склад маски забезпечує комплексний догляд за шкірою: зволожує,
надає протизапальний і ранозагоювальний ефект, висвітлює пігментні плями і
покращує клітинне дихання. Насичує
шкіру фітоестрогенами, захищаючи її
від стресу і забруднень навколишнього
середовища, відновлює чутливу шкіру.

Глибоко зволожує, формує підтягнутий
овал обличчя, розгладжує зморшки,
освітлює пігментні плями, вирівнює мікротекстуру та загальний відтінок шкіри, надає протизапальний ефект, усуває почервоніння і лущення, відновлює
гідроліпідний баланс епідермісу і нормалізує захисні функції чутливої шкіри.

HYALURON 7 INTENSIVE
MOISTURIZING MASK // ГІАЛУРОН 7
Код 5110. Об’єм: 3 шт

Глибоко зволожує, підвищує вироблення та природний рівень вмісту власної гіалуронової кислоти, розгладжує
зморшки, надає шкірі пружність, звужує
пори, усуває почервоніння і лущення,
вирівнює мікротекстуру і загальний відтінок шкіри, надає протизапальний та
антикуперозний ефект.
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ASA PEEL®
АСА
ДОДАТКОВИЙ ДОГЛЯД
Серія справляє комплексну дію: повноцінний догляд та делікатний пілінг. Глибина зморшок та нерівностей мікрорельєфу шкіри зменшується, прояви почервоніння і лущення шкіри усуваються, шкіра
стає зволоженою, ніжною, гладенькою та пружною.
Основні діючі речовини: комплекс АНА кислот – гліколева, саліцилова, лимонна і молочна, вітаміни А, С, Е, глюконова кислота, гіалуронова кислота, цінні масла.

САЛОННА ПРОЦЕДУРА
Розгладжує мікрорельєф, освітлює пігментацію та надає ефект ліфтингу. Основна діюча речовина – натуральна гліколева кислота, екстрагована з чорної патоки цукрового тростнику. Підходить для будь-якого типу шкіри, не має вікових
обмежень. Унікальна рецептура забезпечує безпечне застосування впродовж усього року.

СКЛАД ПРОЦЕДУРИ
Pre-Cleansing // Препілінг, 7 мл
Exfoliating Mask Strong // Маска-пілінг, 12 мл
Post Cleansing // Сироватка-стабілізатор, 7 мл
Finishing Care Cream // Крем, 7 мл
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ASA PEEL®
АСА
ДОДАТКОВИЙ ДОГЛЯД

ASA PEEL® CREАM // КРЕМ-ПІЛІНГ
Код 1840. Об’єм: 30 мл

ASA PEEL® SERUM // СИРОВАТКА-ПІЛІНГ
Код 1844. Об’єм: 30 мл

Крем для підтримуючого домашнього догляду за обличчям
після процедури салонного пілінгу.
Основна дія – полегшення відлущування ороговілих часточок
та відновлення гідроліпідного балансу епідермісу, згладжування нерівностей мікрорельєфу шкіри, освітлення пігментних
плям.

Сироватка легкої гелевої консистенції, підходить для чутливої шкіри. Завдяки унікальному співвідношенню фруктових
кислот і гіалуронової кислоти впливає на всіх рівнях шкіри,
усуваючи ороговілі частинки епідермісу і зволожуючи шкіру.
Освітлює пігментні плями, додає шкірі пружність і гладкість,
активізує клітинне оновлення, володіє антибактеріальними
властивостями.
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З нагоди 40-річчя бренду компанія KLAPP
Cosmetics створила лімітовану серію
преміальних косметичних продуктів, які
поєднують у собі вишукані натуральні
інгредієнти з найсучаснішими досягненнями
косметично-фармацевтичної галузі сьогодення
з метою інтенсивного догляду за шкірою.
Розкішний догляд, який представляє собою цілісну систему діючих речовин, здатних проникати в
глибинні шари шкіри. В одноразовій порції капсули з натурального желатину міститься унікальний
комплексний препарат з максимальною активністю інгредієнтів – сироватка та крем одночасно.
Капсули усувають сухість шкіри, надають їй гладкості та еластичності, захищають від зовнішніх
факторів, які викликають старіння, а також живлять шкіру, наповнюючи її природним сяйвом.
Основні діючі речовини: цінні олігопептиди, рослинні біостимулятори клітинної активності, вітаміни та натуральні олії.

MOISTURIZING SERUM + PROVITAMIN B5
ЗВОЛОЖЕННЯ + ПРОВІТАМІН В5
Код 7206. Об’єм: 30 шт

SKIN-REFINING SERUM + VITAMIN C
ОЧИЩЕННЯ + ВІТАМІН С
Код 7207. Об’єм: 30 шт

Для зрілої зневодненої шкіри, схильної до подразнення. Зволожує, нормалізує захисні функції шкіри, має протизапальну
дію, сприяє оновленню клітин, активізує синтез колагену, покращує еластичність і пружність шкіри.

Для сухої «втомленої» шкіри. Тонізує, нейтралізує вільні радикали, зв’язує і виводить шлаки і токсини. Підвищує влагоутримуючі властивості шкіри, звужує пори, вирівнює мікрорельєф,
протидіє утворенню гіперпігментації, активізує колагеногенеза, надає шкірі гладкості та пружності.

PROTECTING SERUM + VITAMIN E
ЗАХИСТ + ВІТАМІН Е
Код 7208. Об’єм: 30 шт

ANTI-AGING SERUM + VITAMIN A
ОМОЛОДЖЕННЯ + ВІТАМІН А
Код 7209. Об’єм: 30 шт

Для тонкої, сухої і чутливої зрілої шкіри. Відновлює гідро-ліпідний баланс епідермісу, захищає від шкідливого впливу
навколишнього середовища, нормалізує природний процес
самозволоження шкіри, запобігає роздратуванню і лущенню,
стимулює своєчасне відторгнення відмерлих клітин епідермісу, пом’якшує і розладжує шкіру, має регенераційні та заспокійливі властивості.

Для зрілої зневодненої шкіри з ознаками фотостаріння. Відновлює водно-ліпідний баланс епідермісу, стимулює клітинне
оновлення, нейтралізує вільні радикали, розгладжує зморшки, звужує пори, протидіє гіперпігментації, надає шкірі гладкості і рівномірного відтінку.
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За змістом та призначенням ці продукти
повністю відповідають базовій концепції
КЛАПП – ефективна естетична корекція
стану шкіри на тлі емоційного задоволення
від приємних ароматів та надзвичайно ніжних
текстур. Ця серія ідеально підходить для тих,
хто шукає унікальні косметичні відчуття під час
рутинного догляду за шкірою.

BEAUTY SECRET ULTRA LIFT SET // НАБІР «СЕКРЕТ КРАСИ – УЛЬТРА ЛІФТ»
Код 7210. Об’єм: 50 мл, вибромассажер 1 шт
В набір для догляду за шкірою входить ліфтинг-сироватка і косметологічний вибромассажер з функцією хромотерапії. Сприяє
розслабленню поверхні шкіри в області мімічних зморшок, гусячих лапок, зморшок на лобі, зморшок між бровами і носогубних
складок. Зберігає природну міміку обличчя. Стимулює вироблення колагену, відновлює природний рівень зволоженості, покращує пружність і еластичність, підвищує захисні функції шкіри. Основні діючі речовини: біо-ботокс spilanthol - натуральний активний інгредієнт, екстрагований з рослинної екстракту крес-салату, пептиди-месенджери, гіалуронова кислота, пальмітоіловий
трипептид-1, пальмітоіловий трипептид-7.

BODY BUTTER // КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА
Код 7212. Об’єм: 200 мл
Активні компоненти крем-баттеру швидко зменшують подразнення та усувають почервоніння шкіри, делікатно видаляють огрубілу шкіру, підтримують тонус, справляють пом’якшуючий ефект, зволожують шкіру та ніби обволікають її невідчутно тонкою
оксамитовою «другою шкірою». Ніжний аромат ванілі розслабляє та налаштовує на релаксацію. Основні діючі речовини: олії
кокосова, міндальна та каріте, гідролізований кератин кашеміру, гіалуронова кислота, вітамін Е.
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CLEAN & ACTIVE
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ
ОЧИЩЕННЯ ТА ТОНІЗАЦІЯ
Ретельне очищення шкіри – запорука високої результативності косметологічного догляду. Засоби
серії Clean & Active ретельно, але м’яко видаляють забруднення, надмірну секрецію сальних залоз
і макіяж, водночас забезпечуючи освітлення, зволоження та вирівнювання мікрорельєфу шкіри.
Основні діючі речовини: дріжджовий гідролізат, молочна кислота, екстракт кропиви.

MICRO PEELING // МІКРОПІЛІНГ
Код 1214. Об’єм: 50 мл

ENZYME PEELING // ЕНЗИМНА МАСКА-ПІЛІНГ
Код 1205. Об’єм: 50 мл

Крем-пілінг на основі мікрогранул кісточок аргани обережно
та ефективно видаляє ороговілі клітини і робить шкіру чистою,
сяючою, свіжою та м’якою на дотик. Збільшує поглинаючу
здатність шкіри для подальших активних інгредієнтів.

Високоефективний пілінг видаляє ороговілі часточки та відмерлі клітини шкіри, після чого шкіра розгладжується і пом’якшується, пори відкриваються, оптимізується активність сальних залоз. Справляє антисептичну дію та сприяє глибокому
проникненню активних інгредієнтів косметичних засобів, які
наносяться в подальшому догляді.

EYE MAKE-UP REMOVER
ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ДЕМАКІЯЖУ ПОВІК
Код 4320. Об’єм: 100 мл

CLEANSING CREAM FOAM
ОЧИЩУЮЧА КРЕМ-ПІНКА
Код 1200. Об’єм: 100 мл

Двофазна емульсія ніжної консистенції для швидкого зняття
макіяжу (в т.ч. водостійкого) навколо очей. Підходить для гіперчутливої шкіри. Не містить маслянистих фракцій і жирів.
Виробляє подвійний ефект: очищення шкіри і догляд (усуває
сухість і роздратування шкіри, відновлює гідроліпідний баланс).

Засіб при контакті з водою перетворюється в повітряну ніжну
пінку. Глибоко очищує, справляє протизапальну та антиоксидантну дію, зволожує, пом’якшує та освітлює шкіру, прискорює клітинну регенерацію.
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CLEAN & ACTIVE
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ
ОЧИЩЕННЯ ТА ТОНІЗАЦІЯ

CLEANSING LOTION
ОЧИЩУЮЧА ЕМУЛЬСІЯ
Код 1201. Об’єм: 250 мл

CLEANSING GEL
ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ
Код 1202. Об’єм: 250 мл

Емульсія легкої консистенції легко видаляє макіяж з обличчя, очей і губ, не порушуючи водно-ліпідний баланс шкіри.
Для сухої та нормальної шкіри.

іжний гель, який має кремоподібну
Н
консистенцію легко видаляє макіяж з
обличчя, очей і губ, не порушуючи водно-ліпідний баланс шкіри. Для жирної та
комбінованої шкіри.

TONIK WITHOUT ALCOHOL
ТОНІК
Код 1206. Об’єм: 250 мл

М’який тонік на безспиртовій основі
нормалізує кислотно-лужний баланс
епідермісу, зволожує та логічно завершує етап очищення, видаляючи залишки очищуючого засобу та води.

EXFOLIATOR OILY SKIN
ЕКСФОЛІАТОР ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ
Код 1209. Об’єм: 250 мл

EXFOLIATOR DRY SKIN
ЕКСФОЛІАТОР ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ
Код 1208. Об’єм: 250 мл

Освіжаючий тонік для відновлення жирної чутливої шкіри
схильної до акне. Зволожує, ретельно очищує пори, забезпечує протизапальну та антисептичну дію, відновлює рівномірний рельєф шкіри, створює ефект ретельного, але щадного
для чутливої шкіри пілінгу. Відновлення епідермісу відбувається протягом 28 днів поступово, без візуального лущення.

Освіжаючий тонік для відновлення сухої чутливої шкіри, схильної до акне. Зволожує, ретельно очищує пори, забезпечуючи
протизапальну та антисептичну дію, вирівнює рельєф шкіри,
створює ефект м’якого пілінгу для чутливої шкіри. Відновлення епідермісу відбувається протягом 28 днів поступово, без
візуального лущення.
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ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР ПРОФЕСІЙНОЇ КОСМЕТИКИ KLAPP в УКРАЇНІ – OOO «КЛАПП БЬЮТІ ВЕЛЛНЕСС»

Тел.: +38 067-244-59-84, +38 095-658-79-08, +38 044-531-42-52, klapp@klapp.ua
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www.klapp.ua
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