
 

      Аюрведа для обличчя від KLAPP 
 

 

 

Аюрведа – методика, в основу якої покладені принципи філософії стародавнього Цейлону. Теплі 

пряні аромати східних спецій, цілющих трав і мінералів повертають молодість душі та тілу, 

даруючи відчуття внутрішньої гармонії. Аюрведа від KLAPP поєднує прадавню культуру Сходу, 

духовну досконалість накопичених тисячоліттями знань і сучасні технології в галузі косметології. 

Гармонійне сполучення догляду за шкірою та піклування про дух стабілізує і відновлює 

енергетику тіла.  

 

Компанія KLAPP пропонує комплексний гармонізуючий догляд за шкірою обличчя Ayurveda 

Face Treatment. Як і будь-яка велнес-процедура, цей догляд призначений не лише для поліпшення 

якісних характеристик шкіри, а й для нормалізації психоемоційного стану людини. Процедура 

полягає в почерговому нанесенні готових ампульованих препаратів, виготовлених за 

аюрведичною рецептурою. Під час проведення догляду виконується особливий косметологічний 

аюрведичний масаж, оволодіти яким косметологи можуть у навчально-консультаційному центрі 

KLAPP. Масаж проводять з достатньою кількістю індивідуально підібраної теплої лікарської олії. 

Справляє глибокий і великий вплив на організм людини, що забезпечується завдяки особливій 

техніці відновлення природної гармонії тіла, емоцій і психіки. Відразу ж після процедури 

поліпшується загальне самопочуття та настрій, відновлюється сон, проявляється природна 

цілісність світосприймання і відчуття здоров'я завдяки особливому впливу аюрведичних 

компонентів на лімбічну систему головного мозку. Цілющі властивості ефірних олій і трав 

забезпечують звільнення клітин від токсинів, живлення і омолодження шкіри та глибоких тканин, 

позбавлення від м'язових спазмів і болю, поліпшення циркуляції крові та лімфи. Процедура 

вивільняє енергію і живить тканини тіла та нервові волокна. Шкіра очищається від змертвілих 

клітин, вигладжується і просочується лікарським складом, що робить її напрочуд гарною та 

сяючою.  

 

Показання до проведення догляду Ayurveda Face Treatment: загальна гармонізація, нормалізація 

водно-ліпідного балансу шкіри, активізація клітинної регенерації.  

 

 

НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ:  
 

 

Усі препарати, необхідні для проведення однієї процедури, вміщені в набор-монодозу. Є три види 

наборів відповідно до типу доші людини:  

 кафа (комбінована, жирна шкіра та шкіра, схильна до гіперкератозу). Призначений для 

повільного, але врівноваженого психоемоційного типу людей, схильних до зваженого 

прийняття рішень у процесі довгого розмірковування, з нормальною працездатністю;  

 піта (нормальна, комбінована шкіра, схильна до пігментації). Емоційно врівноважений тип 

людей з високою працездатністю в умовах стабільності;  

 вата (суха, чутлива шкіра, схильна до подразнення і лущення). Рухливі та подеколи 

дратівливі люди, що страждають від бездіяльності.  

Під час почергового нанесення препаратів з набору-монодози виконується аюрведичний масаж за 

методикою KLAPP.  

 

 

 

 

 



ХІД ПРОЦЕДУРИ:  
 

1 етап. Підготовка до процедури  

Косметолог вводить клієнта в стан розслаблення особливими погойдувальними рухами, 

розповідаючи про суть процедури Ayurveda Face Treatment.  

 

 

2 етап. Очищення (фото 1)  

 

 
 

 

Видалити макіяж і можливі забруднення з поверхні шкіри за допомогою аюрведичного 

компонента набору-монодози Cleanser/Очищення, 5 мл. Засіб нанести легкими масажними 

рухами на обличчя, шию та декольте, змити водою. Активні речовини: суміш олій мигдалю, 

авокадо, жожоба, індонезійської гвоздики, насіння соняшнику цейлонського та кунжутної.  

 

 

3 етап. Ексфоліація (фото 2)  

 

 
 

 

Із метою підготовки шкіри до сприйняття активних компонентів провести аюрведичний пілінг із 

застосуванням компонента набору-монодози Peeling/Пілінг, 5мл. Засіб нанести на обличчя, шию 

та декольте. Витримати 5–15 хвилин залежно від індивідуальних потреб шкіри і змити водою. 

Активні речовини: комплекс фруктових кислот (лимонна, винна, яблучна, молочна, гліколева) та 

олія індонезійської гвоздики.  

 

 

4 етап. Масаж (фото 3–9)  

 

         

 



 

        

 

 

Розподілити масажну олію з набору-монодози Massage oil/Олія для масажу, 5 мл, по обличчю, 

шиї та декольте за схемою Ayurveda by KLAPP. Виконати аюрведичний масаж обличчя, декольте 

та грудної клітки за методикою KLAPP, що передбачає почергові погладжувальні, щипкові та 

вібраційні рухи у комплексі з впливом на енергетичні точки – мармапункти. Насамкінець 

провести аюрведичний масаж голови за методикою KLAPP. Активні речовини (за типом доші): 

вата – суміш олій авокадо, жасмину, трояндового дерева, герані та кунжутної; піта – суміш олій 

жожоба, лотоса, гарденії, меліси та кунжутної; кафа – суміш олій мигдалю, жожоба, пачулі, 

шавлії та коричного дерева.  

 

 

5 етап. Захист (фото 10)  

 

 
 

 

Нанести захисний компонент набору-монодози Hydro Balm/Гідробальзам, 5 мл. Активні 

речовини (за типом доші): вата – суміш олій авокадо і кунжутної, комплекс рослинних екстрактів 

коріння кава-кава, жасмину, герані, трояндового дерева, рослинний сквален; піта – суміш олій 

жожоба, меліси та кунжутної, комплекс рослинних екстрактів бакопа монієра, лотоса, гарденії, 

рослинний сквален; кафа – суміш олій мигдалю, жожоба, пачулі, шавлії та цейлонської кориці, 

екстракт білого чаю, рослинний сквален.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  
 

Відразу після процедури шкіра виглядає доглянутою і відпочилою, стабілізується 

психоемоційний стан, покращується настрій. Слід відзначити також благотворний та 

гармонізуючий вплив на косметолога, який виконує дану процедуру.  


