
 

      Молодість у будь-якому віці 

 
 

Зберегти молодість шкіри – мрія всіх клієнтів салону краси. Звичайно ж, серед розмаїття 

процедур і методів вони найчастіше обирають ту, що пропонує 

комплексний догляд за шкірою. Компанія KLAPP представляє 

комплексну омолоджувальну процедуру «Стрипексан» для загального 

відновлення функцій шкіри. Основна діюча речовина використовуваних 

препаратів – це нанокомплекс Regestril® із вмістом рослинних 

трипептидів, базових незамінних амінокислот, вітамінів і мікроелементів, 

коштовних природних олій та водоростевих екстрактів. Інноваційна 

формула Regestril® активізує регенерацію об’ємних структур дермального матриксу, радикально 

відновлює колагенові волокна, підвищує активність фібробластів, нормалізує 

внутрішньоклітинний тиск, справляє антикуперозний вплив, володіє цілою низкою властивостей, 

здатних швидко та надовго усувати зморшки і нерівності мікрорельєфу шкіри. Головною 

перевагою нанокомплексу є його вибірний вплив на мікрофлору, що виражається підвищенням 

місцевого імунітету й усуненням симптомів підвищеної чутливості шкіри.  

Результат наукових і маркетингових досліджень у галузі дерматології та косметології Dermatest 

(Франкфурт на Майні, ФРН) підтвердив, що глибина зморщок після курсу процедур 

«Стрипексан» зменшується на 72%. Усі препарати для проведення процедури представлені в 

практичному наборі-монодозі.  

Протокол процедури  
Проводимо демакіяж засобами KLAPP, наприклад, очищувальною емульсією лінії Clean & 

Active. Рясним шаром на обличчя, шию та зону декольте наносимо ензимний крем-пілінг Enzyme 

Clearing Peel (містить комплекс Regestril®, фітинову кислоту, ефірну олію лимона, екстракт 

папаї). Протягом 10–15 хвилин виконуємо масаж попередньо змоченими тоніком кінчиками 

пальців. Залишаємо засіб для впливу на 5–10 хвилин. Загальний час експозиції пілінгу становить 

20–25 хвилин, після чого видаляємо засіб теплим вологим компресним рушником. На шкіру 

обличчя, шиї та декольте віяловим пензлем наносимо нейтралізатор Neutralizer (містить гліцерин, 

екстракти гамамелісу, солодки та плодів чорної смородини, бетаїн, аргінін, серин, глутамінову 

кислоту, лізин). Час експозиції: 3–5 хвилин. Видаляємо засіб теплим вологим компресним 

рушником і обробляємо шкіру тоніком. Наступний етап – накладання маски (містить комплекс 

Regestril®, каолін, екстракти календули та яглиці). Час експозиції: 15–20 хвилин. Видаляємо 

маску теплим вологим компресним рушником і наносимо засіб Hydra Gel (містить комплекс 

Regestril®, зволожуючий комплекс на основі гіалуронової кислоти, аргініну й екстракту 

японської бурої водорості). Засоби впроваджуємо легкими масажними рухами й не змиваємо. На 

завершення процедури наносимо захисний флюїд Soft Fluid (містить комплекс Regestril®, 

токоферол, екстракт яглиці, тетрапептиди, пантенол). Впроваджуємо легкими масажними рухами 

і не змиваємо.  

Увага!  
Склад діючих компонентів препарату Soft Fluid стимулює мікроциркуляцію, у результаті чого 

може виникнути легке почервоніння шкіри. Тому рекомендується залишити клієнта стані спокою 

на косметологічній кушетці протягом 10 хвилин до відновлення нормального кольору шкіри.  

Важливо!  
Основний комплекс діючих компонентів Regestril® викликає пощипування та короткочасне 

почервоніння шкіри під час процедури, що є нормальною реакцією, однак слід уникати контакту 

препаратів процедурного набору «Стрипексан» зі слизовою оболонкою очей (у випадку 

потрапляння промити очі рясною кількістю води). Результати процедури: шкіра набуває 

природного відтінку, істотно поліпшуються її якісні характеристики (візуальний ефект ліфтингу, 

розгладження зморщок, зняття набряклості та підвищення пружності). Тривалість процедури: 1 

година 15 хвилин. Рекомендований курс: 3–8 процедур раз на тиждень. Для закріплення ефекту 

після першої ж процедури призначають креми для підтримуючого домашнього догляду лінії 

«Стрипексан». Не рекомендується проводити процедуру під час вагітності та грудного 

вигодовування, а також у випадку індивідуальної непереносимості одного з діючих компонентів.  


