
 

      Золота церемонія 
 

 

В основі цієї процедури – нетрадиційний вплив коштовного металу на організм з метою 

загального оздоровлення й омолодження. Дія часточок золота на шкіру проявляється зміцненням 

стінок судин, відновленням ушкоджених клітин та підвищенням її пружності.  

 

Компанія KLAPP пропонує вишукану салонну процедуру класу 

«люкс» Ceremony of Gold («Золота церемонія»). Золото – символ 

заможності та добробуту, сили та теплоти. Китайська медицина ось 

уже понад 6 тисячоліть використовує цілющі властивості цього металу 

для лікування тіла та душі. Він омолоджує і надає життєвої енергії, 

підвищує імунітет і захищає від негативного впливу довкілля. 

Молекули колоїдного золота врівноважують енергетичний потенціал 

людського організму, відновлюючи всі його функції. Крім чистого 

сухозлітного золота вартістю 24 карати під час процедури 

застосовується омолоджувальний комплекс KLAPP Repagen®. Саме 

завдяки поєднанню цих діючих компонентів і відбувається таїнство незвичайного перетворення. 

Усі препарати для проведення процедури представлені в презентабельному наборі: золоті листки 

вміщено в позолочену скриньку, інкрустовану кристалом Swarovsky, а дістають їх спеціальним 

пінцетом з позолоченими наконечниками. Все це перетворює просту в технічному виконанні 

косметологічну процедуру в надзвичайно розкішне дійство.  

 

Протокол процедури  
 

Спочатку виконуємо демакіяж та ензимний пілінг за допомогою засобів базової серії KLAPP 

Clean & Active. Далі на шкіру обличчя, шиї та декольте наносимо енергетичну сироватку Golden 

Energy Serum, що містить гіалуронову кислоту, ретинол, DMAE, DHEA, ASC III, BX 

(Argireline®), гліколеву та лінолеву кислоти, хітозан, лецитин. Після цього на основні зони 

обличчя, шию та декольте розкладаємо золоті листки з набору й активуємо тією ж сироваткою 

Golden Energy Serum. Далі легкими коловими рухами «впроваджуємо» золото в шкіру до повного 

розчинення. Енергетичний масаж із застосуванням олії Golden Body Oil (склад: олія кісточок 

жожоба, часточки колоїдного золота 24 карати) спрямований на ліфтинг шкіри обличчя та 

розслаблення потиличної ділянки. Після масажу олія не змивається, за необхідності залишки 

видаляють паперовою серветкою. Результат процедури: підтягнута гладенька шкіра, що сяє 

здоров'ям і легким золотим блиском. Тривалість сеансу в салоні краси – 90 хвилин. 

Рекомендована вартість – 830 грн. одатково для домашнього догляду призначають креми серії 

KLAPP Golden Glow із золотим пилом на основі екзотичних східних трав, грибів та олій.  


