
ZABIEGI KLAPP 

 

 

C-PURE – zabieg wygładzająco-roznajśniający –                                     czas ok. 60 min - 290 zł 

 

 Zabieg przeznaczony do pielęgnacji każdego typu cery a szczególnie szarej, zmęczonej, z 

przebarwieniami, również dla tzw. ‘cery palacza’. 

Witamina C bezpośrednio aktywowana podczas zabiegu oraz ekstrakty z papai, limonki, ananasa i 

kiwi dają doskonały efekt rozjaśnienia, wygładzenia cery, dezaktywują również wolne rodniki oraz 

wzmacniają struktury naskórka i skóry właściwej. 

Doskonale naprawiają wszelkie zniszczenia wywołane UV oraz zanieczyszczeniami środowiska. 

 

 

POWER EFFECT – Zabieg regenerujący–                                                czas ok.60 min – 190 zł 

 

 Zabieg o działaniu silnie regeneracyjnym i stymulującym skórę do odnowy. 

Wysokie stężenie witaminy A wpływa na syntezę kolagenu oraz intensywnie pobudza mechanizmy 

naprawcze skóry. Terapia przeznaczona dla każdego rodzaju cery z widocznymi oznakami 

starzenia. 

Efektem zabiegu jest długofalowe dotlenienie i rewitalizacja. Skóra staje się elastyczna, 

rozjaśniona, odświeżona a zmarszczki w widoczny sposób spłycają się. 

 

CAVIAR POWER – Zabieg intensywnie regenerujący z kawiorem –    czas ok. 60 min – 290 zł 

 

 Ekskluzywny intensywny zabieg liftingująco-pielęgnujący dla każdego typu cery dojrzałej, 

zarówno kobiety jaki i mężczyzny. W zabiegu wykorzystany jest wyjątkowo cenny kompleks z 

kawioru i naturalne biopeptydy, które pobudzają naturalny metabolizm skóry i dają zmęczonej 

cerze impuls do szybszej regeneracji w efekcie pozostawiając ją gładką, elastyczną i rozświetloną, 

bez głębokich zmarszczek i bruzd. 

 

SKIN COUPEROSE – Zabieg wzmacniający dla skór naczyniowych – czas ok. 60 min – 190 zł 

 

 Zabieg pielęgnacyjno-wzmacniający przeznaczony głównie dla skór naczyniowych. 

Wzmacnia naczynia krwionośne, obkurcza je oraz łagodzi wszelkie podrażnienia. 

Specjalna receptura tej terapii wzmacnia funkcje obronne skóry oraz chroni naczynia krwionośne 

przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. 

Efektem zabiegu jest wyciszona, rozjaśniona i dobrze nawilżona cera. 

 

ANTI-ACNE – Zabieg redukujący zmiany trądzikowe –                         czas ok. 60 min – 210 zł 

 

 Zabieg normalizujący przeznaczony dla cer problematycznych z tendencją do trądziku. 

Doskonale oczyszcza skórę, zwęża pory oraz redukuje wszelkie niedoskonałości. Zapobiega też 

pojawianiu się nowych zmian trądzikowych. 


