
 

      Процедура Vitamin С pure від KLAPP 
 

 

Останнім часом вітамін С є дуже популярним інгредієнтом косметологічних засобів завдяки 

комплексному впливу на шкіру, який включає:  

 активізацію синтезу колагену людськими фібробластами;  

 антиоксидантний і протизапальний ефекти;  

 пригнічення активності тирозинази, зниження вироблення меланіну;  

 запобігання негативному впливу УФ проміння.  

Однак науково доведено, що лише стабільний гідрофобний розчин 

аскорбінової кислоти в неіонізованій формі при низькому рН є 

активним. Таким чином, обираючи косметичний засіб, слід звертати 

увагу на те, в якому вигляді в ньому присутній вітамін С.  

Компанія Klapp пропонує професійну процедуру, а також активний 

крем-концентрат для підтримуючого домашнього догляду.  

Унікальна формула препаратів серії «Вітамін С» ефективно 

розгладжує, підвищує еластичність і висвітлює шкіру.  

Результат досягається внаслідок комбінованої дії L-аскорбінової кислоти, вітамінів А, В, Е, F, 

натурального гелю алое вера. Рекомендоване курсове застосування: 3 процедури на тиждень. 

Фірма-виробник гарантує миттєвий результат: висвітлення і ліфтинг шкіри вже після першої 

процедури, а за умови курсового застосування – стійкий тривалий ефект.  

 

Протокол процедури  
 

За допомогою засобів очищувальної серії Clean & Active провести демакіяж і тонізацію. Далі 

використовується ензимний пілінг Сlеаn & Active – щадний засіб 

для підготовки шкіри до сприйняття активних компонентів, 

представлений у вигляді крем-маски. Розпочинаємо покрокове 

застосування препаратів набору-монодози. 

Маска «Чистий вітамін С» готується безпосередньо перед 

нанесенням шляхом змішування порошку (аскорбілфосфат, 

аскорбілпальмітат) з основою (натуральний гель алое вера), після 

чого накладається мультивітамінний концентрат – комплекс 

вітамінів А, В, Е, F.  

 

Для підтримання отриманого ефекту в домашніх умовах рекомендується використовувати 

домашній крем-концентрат, що містить комплекс вітамінів, рослинні олії і захисний компонент 

PP-15 Retard. Засіб накладається вранці і/або ввечері. В окремих випадках для одержання 

кращого результату рекомендується крем-концентрат «Вітамін А» (синергічний вплив вітамінів 

А і С на вікову шкіру). 

  

Таким чином, програма «Вітамін С від Klapp» не тільки запобігає фотостарінню, а й нормалізує 

функції шкіри після сонячної інсоляції, що робить її застосування особливо актуальним у літньо-

осінній період.  


