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Компанія KLAPP створила 
серію екокосметики, яка 
не містить синтетичних 

компонентів.
До складу препаратів 

серії «Оріганік» 
входять тільки природні 

інгредієнти, які 
сприймаються шкірою 

як споріднені, що 
перешкоджає розвитку 
ускладнень. Крім того, 
натуральна косметика 

зберігає в собі енергетику 
живої природи і дозволяє 

ефективно впливати 
на шкіру та вирішувати 

її проблеми.
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Б азова основа всіх кремів серії 
KLAPP «Оріганік» – ламеляр-
ні емульсії DMS, які лікують 

мікротріщинки шкіри, моментально 
проникаючи всередину мембранних 
фосфоліпідів та міжклітинного цемен-
ту епідермісу, відновлюють його одно-
рідність і герметичність та пригнічують 
синтез багатьох медіаторів запалення. 
Таким чином, засоби серії «Оріганік» 
характеризуються вираженою проти-
запальною, антисептичною та епітелізу-
ючою дією та підходять для шкіри, яка 
вимагає спеціального дерматологічного 
догляду.

Рослинні есенції та олії, які входять 
до складу кремів «Оріганік», чудово 
розгладжують зморшки, що дозволяє 
використовувати цю серію для корекції 
вікових змін шкіри, яка схильна до дер-
матиту, у тому числі і в період загострен-
ня та після лікування гормональними 
засобами. Але головна перевага пре-
паратів серії «Оріганік» – продовження 
періоду ремісії, коли хвороба жодним 
чином себе не проявляє. А для цього 
необхідний щоденний комплексний до-
гляд за гіперчутливою шкірою.

Серія «Оріганік» представлена по-
вним асортиментом професійних про-
дуктів для проведення салонної про-
цедури й засобами для підтримуючого 
домашнього догляду. Крім того, ці пре-
парати абсолютно сумісні із засобами 

KLAPP інших серій. Проте для досягнен-
ня найкращого ефекту рекомендується 
використовувати під час професійної 
процедури тільки препарати KLAPP 
«Оріганік».

ХІД ПРОЦЕДУРИ

1 етап. Демакіяж (фото 1)

Очищаємо обличчя, шию й деколь-
те емульсією Origanic Soft Cleanser на 
основі DMS і чистої олії марокканської 
аргани, яка характеризується ультрави-
соким вмістом поліненасичених жирних 
кислот і вітаміну Е. Препарат забезпе-
чує комплексний вплив: очищає (підхо-
дить для зняття макіяжу із зони навколо 
очей), відновлює бар'єрні функції шкіри 
та розслаблює завдяки ніжному аро-
мату екстракту пелюстків французької 
троянди.

2 етап. Глибоке очищення 
(фото 2)

Наносимо на шкіру обличчя, шиї й де-
кольте пілінг Origanic Rice Cream Peeling. 
Час експозиції – 5 хвилин. Для забез-
печення максимального проникнення 
діючих компонентів програми рекомен-
дується скористатися щіткою-бросажем 
від KLAPP. Залишки препарату знімає-
мо вологим компресним рушником.

ЕНЕРГІЯ 
ПРИРОДИ
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До складу пілінгу входять мікрограну-
лат «молочних» зерен рису, граната й 
журавлини, олії дикої троянди та марок-
канської аргани.

Етап глибокого очищення завершує-
мо, обробляючи шкіру тоніком Origanic 
Soft Tonic. До його рецептури входить 
зволожуючий комплекс Aquarich® на 
основі сухого екстракту вівса щети-
нистого, який глибоко зволожує шкіру, 
зміцнює її захисні функції, збагачує 
життєво важливими елементами й на-
туральними поживними речовинами.

3 етап. Маска

Існує два варіанти масок – вибір за-
лежить від індивідуальних потреб шкіри. 
Обрану маску наносимо на обличчя клі-
єнта та залишаємо на 15–20 хвилин, піс-
ля чого знімаємо вологою одноразовою 
компресною серветкою чи спонжами.

Маска Origanic Refining Mask / «Орі-
ганік Мікрорельєф» (фото 3а) розгла-
джує зморшки, відновлює однорідність 
мікрорельєфу шкіри, насичує її унікаль-
ними мікроелементами та забезпечує 
ліфтинговий ефект. Маска складається 
з двох компонентів – високоочищено-
го порошку на основі червоного азіат-
ського каоліну Origanic Mask Powder та 
емульсії-активатора Origanic Refining 
Mask Solution, до складу якої входить 
комплекс Liftonin® (фітоембріональний 
екстракт дикоростучого вівса та кремні-
єва кислота, екстрагована із пшона).

Маска-фліс Origanic Moisture Touch 
(фото 3b) призначена для глибокого 
зволоження шкіри та підвищення міс-
цевого імунітету. До її складу входять 
комплекс амінокислот (лізинова, кар-
нітинова, аргінінова), мікроелементи, 
комплекс Aquarich®.

4 етап. Активний 
концентрат (фото 4)

На обличчя, шию й декольте наноси-
мо 2–5 мл кремоподібного засобу ніж-
ної текстури Origanic Energy Boost та 
поплескуючими рухами досягаємо по-
вного всмоктування. Цей засіб швидко 
відновлює клітинну активність, розгла-
джує мікрорельєф, запобігає розвитку 
мімічних зморщок, нейтралізує вільні 
радикали та підвищує захисні функ-
ції шкіри. Надзвичайно багатий склад 

препарату забезпечує комплексний до-
гляд за шкірою: цінні олії марокканської 
аргани й дикої троянди відновлюють 
бар'єрні функції шкіри, комплекс Dnage® 
сприяє відновленню вже пошкоджених 
клітин на рівні ДНК, комплекс Gatuline 
Expression® (фітоембріональний екс-
тракт бруньок бука й екстракт листя 
акмели) забезпечує ліфтинг і відновлює 
клітинну активність, комплекс Gatuline 
Intense® (біоботокс) запобігає утворен-
ню мімічних зморщок. Загальну зміцню-
ючу дію надають олії рожевого дерева, 
насіння сливи, граната й журавлини, а 
також рослинний сквален і бетаїн.

5 етап. Масаж (фото 5)

Проводимо масаж обличчя, шиї та 
декольте по крему Origanic Night. Він ак-
тивно зволожує шкіру й запобігає ста-
рінню, значно (на 267%) прискорює син-
тез глікозаміногліканів (GAG), активізує 
синтез колагену тощо.

6 етап. Догляд за шкірою 
навколо очей (фото 6)

Наносимо необхідну кількість кре-
му Origanic Eye на зону навколо очей. 
Активні речовини, які входять до його 
складу, знижують крихкість капілярів, 
підсилюють лімфатичну циркуляцію, 
перешкоджають утворенню набряків і 
темних кіл, зміцнюють шкіру, роблячи її 
більш підтягнутою та пружною.

7 етап. Захист (фото 7)

Завершуємо процедуру нанесенням 
денного зволожуючого крему Origanic 
Moisture, до складу якого входять олії 
марокканської аргани, дикої троянди, 
насіння сливи, зерен граната й журав-
лини, комплекс олігопептидів, комп-
лекс Gatuline Expression®, рослинний 
сквален, екстракт із листя дикоростучої 
кориці (натуральний UV-фільтр). Крем 
насичує шкіру необхідним комплексом 
поживних компонентів і надійно захи-
щає її від негативного впливу навко-
лишнього середовища.

Тривалість процедури: 70 хвилин.
Курс процедур: 3–7 сеансів 1 раз на 

тиждень. Для досягнення оптимального 
результату рекомендується підтримую-
чий домашній догляд KLAPP Origanic.
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