
 

      Революційний пілінг від KLAPP 
 

 

 

Комплексна програма Repagen® Anti-Aging, діючи як серединний 

пілінг, вирішує проблеми вікової шкіри і забезпечує швидкий 

візуальний омолоджуючий ефект. Основна діюча речовина – інновація 

від Klapp – комплекс Repagen® : гіалуронова кислота (глибоке 

зволоження); колаген ASC III (відновлення природного 

колагеногенезу); ретинол (активізація клітинної регенерації, 

вирівнювання мікрорельєфу); мембранний комплекс DMAE® (глибока 

детоксикація, цілеспрямоване заповнення зневоднених пустот 

епідермісу); DHEA (запуск механізму самовідновлення ушкоджених 

клітин); BX Argireline® (цілеспрямована міорелаксація в ділянці 

мімічних зморщок). Вплив цього комплексу на головних етапах 

салонної процедури і під час домашнього догляду дозволяє досягти чудового результату без 

процесу реабілітації пацієнта, тобто без кіркоутворення, дегідратації та лущення шкіри. 

Програма Repagen® Anti-Aging застосовується курсом: три салонні процедури, виконувані 

косметологом один раз на тиждень, та інтенсивний домашній догляд, розрахований на місяць.  

 

 

Протокол процедури:  
 

Використовуючи засоби очищаючої серії Clean & Active, провести очищення і тонізацію шкіри. 

Далі крок за кроком нанести препарати з набору-монодози Repagen®:  

 

 Пілінг Peel Mask Склад: Repagen® комплекс, екстракт папаї, кислотний комплекс 

(лимонна, молочна, винна, саліцилова кислоти), лимонна олія, екстракт імбиру.  

 Альгінатна маска Repagen® Facial Mask Склад: вітаміни А і Е, органічний кремній, 

кальцій, полісахарид бурих водоростей. 

 Repagen® Сoncentrate Склад: Repagen®-комплекс, сорбітол, соєва олія, токоферол, 

Hydrolite®.  

 Маска-серветка Repagen® Facial Patch. Склад: олія кісточок винограду, вітаміни А і Е.  

 Крем-маска Repagen® Cream Mask. Склад: Repagen®, Hydrolite®, соєва олія, вітамін Е, 

лінолева кислота.  

  

Таким чином, у ході професійної процедури Repagen® Anti-Aging шкіра не просто піддається 

інтенсивному пілінгу, а й повністю відновлюється після нього. У день проведення процедури 

клієнт починає користуватися спеціальним набором засобів для домашнього догляду Repagen®: 

очищаюча емульсія, тонік, концентрат для локального нанесення на проблемні зони, денний і 

нічний креми. Результат процедури: яскраво виражений ліфтинг і корекція контуру обличчя, 

розгладження зморщок не лише обличчя, а й шиї та декольте, відновлення тургору, вирівнювання 

мікрорельєфу і висвітлення загального тону шкіри. Курсове застосування програми Repagen® 

Anti-Aging гарантує збереження отриманого ефекту біля 8 місяців.  


