
KOSMETIKA JE NÁŠ SVĚT,
INOVACE JE NAŠE VÁŠEŇ



GERHARD KLAPP
Majitel firmy KLAPP Cosmetics, mezinárodně uznávaný 
specialista na krásu a wellness, vizionář, holistický terapeut, 



Ve společnosti KLAPP jsme všichni jedna rodina!

Společným cílem odborníků v oblasti krásy a wellness je každodenní 
uspokojení individuálních požadavků na krásu prostřednictvím inova-
tivního, cíleného a spolehlivého přístupu. To nám umožnilo stát se a 
zůstat průkopníkem a lídrem v našem odvětví.

Požadavky našich zákazníků v každém věku jsou tak rozmanité, jako 
náš rozsah řad přizpůsobený na základě komplexního kosmetického 
výzkumu. KLAPP vám nabízí vysoce kvalitní kosmetiku s aktivními 
látkami a závazek ke kvalitě na základě odborných a vizionářských 
zkušeností získaných během 40 let zkušeností. Kromě výroby kos-
metiky jako základu pro vaši úspěšnou péči o pleť vám také chceme 
nabídnout podporu v rámci naší poradny. 

Jsme tu, abychom vám pomohli. 
S úctou, Gerhard Klapp

PRŮKOPNICKÉ TRENDY:
SYMBIÓZA INOVACÍ A VIZÍ

Kosmetika je a zůstává věcí důvěry. 

Inovace a efektivita nás pohání kupředu. Naším cílem je kvalita a este-
tika. V kombinaci s odbornou kvalifikací spolupracujeme na vytvoření 
exkluzivního zážitku pohody, který přesahuje vynikající výsledky 
léčebných procedur.

Kosmetické ošetření v salonu doplňuje dokonale sladěný koncept 
ošetření pro péči o pleť na doma.

KONCEPT INOVACE,
KTERÝ INSPIRACE



A CLASSIC

EFFECT MASK
Maska

50 ml · č. výrobku 1811
P 250 ml · č. výrobku 830

Účinná lehká gelová maska s lif-
tingovým efektem pro unavenou 
pleť.

EYE CARE CREAM
Oční krém

15 ml · č. výrobku 1810
P 50 ml · č. výrobku 812

Krém pro oční okolí - regenerační 
a snadno vstřebatelný krém pro 
oblast očí.

CREAM ULTRA
Lehký krém

50 ml · č. výrobku 1809
P 100 ml · č. výrobku 809

Vysoce kvalitní denní krém s revi-
talizačními vlastnostmi.

CREAM
Výživný krém s retinolem

50 ml · č. výrobku 1802
P 100 ml · č. výrobku 802

Bohatý krém pro péči o zralou, 
náročnou pleť.

NECK & DÉCOLLETÉ 
CREAM
Krém na krk a dekolt

50 ml · č. výrobku 1803
P 100 ml · č. výrobku 803

Bohatá intenzivní péče pro nároč-
nou pokožku krku a dekoltu.

Vitamin A má zásadní význam pro strukturu a funkci kůže. Má stimulační vlastnosti zabraňu-
jící předčasnému stárnutí. Stimuluje syntézu kolagenu, enzymatickou aktivitu a má pozitivní 
vliv na obnovení struktury. Použití vynikajících produktů této řady slibuje svěží a pevnější 
pokožku.

PÉČE O PLEŤ • PRO VĚK 30+

Hlavní složky této řady: vitamín A (retinol), vitamín A palmitát, hedvábné bílkoviny, ceramid, bioaktivátor ATP, kyselina hyaluronová, 
rostlinné oleje, včelí vosk, panthenol

BODY LOTION
Tělové mléko

200 ml · č. výrobku 1834

Tělové mléko s olejem z hroz-
nových semen, vitamin A a E pro 
dlouhotrvající hydrataci a ochranu 
pleti proti vysychání.

BOOSTER EMULSION
Posilující emulze

15 ml · č. výrobku 1832

Vysoce kvalitní posilovací emulze 
vitamin A Booster představuje in-
tenzivní péči proti předčasnému 
stárnutí kůže způsobenou UV pa-
prsky a škodlivými faktory životní-
ho prostředí.

REVITAL SERUM
Revitalizující sérum

30 ml · č. výrobku 1806
P 75 ml · č. výrobku 806

Lehká výživná péče pro zlepšení 
struktury pleti.

RETINOL PURE FLUID
Fluid s retinolem

30 ml · č. výrobku 1814

Vitamin A - Intenzivní program s 
čistým vitamínem A pro efektivní 
péči proti stárnutí pleti.

FACIAL OIL WITH 
RETINOL
Obličejový olej s retinolem

30 ml · č. výrobku 1804

Olej s retinolem a vybranými rost-
linnými oleji byl vyvinut pro do-
sažení hladké, elastické a pevné 
pleti. Zajišťuje rychlou absorbci a 
hedvábně jemný pocit pokožky.

POWER SET
Power set

1 x 3 ml a 3 x 2 ml 
č. výrobku 2552

Sada krému a koncentrátu vyso-
ce účinných látek má stimulační 
efekt na strukturu a funkci stár-
noucí pleti. Výsledek je viditelný: 
svěží, elastická a vyhlazenější pleť.



ALTERNATIVE
MEDICAL

STEM CELL BOOSTER 
SERUM
Kmenové buňky sérum

30 ml · č. výrobku 4801
P 2 x 30 ml · č. výrobku 481

Sérum chrání kmenové buňky 
kůže a působí proti předčasnému 
stárnutí kůže.

MOISTURIZER BOOS-
TER SERUM
Hydratační sérum

30 ml · č. výrobku 4800
P 2 x 30 ml · č. výrobku 480

Vysoce aktivní sérum působí na 
zvýšení vlhkosti a zpevnění pleti 
pro její optimální hydrataci.

Inovativní řada produktů ALTERNATIVE MEDICAL kombinuje vysoce účinné aktivní látky s 
kosmetikou vyvinutou pro specifické problémové oblasti. Ať už jsou to strie, poruchy pig-
mentu nebo skvrny na pokožce - nabízíme inteligentní řešení pro každý kožní problém s 
dlouhodobými viditelnými výsledky. 

PÉČE O PLEŤ · RŮZNÉ TYPY PLETI · PRO VĚK 25+

Hlavní složky této řady: AQUAFILLTM, Dermican®, CHROMOCARETM

MOISTURIZING CHIN 
MASK
Vydatná maska

1 ks · č. výrobku 4809
P 3 ks · č. výrobku 499

Vydatná 24hod. hydratační maska 
na bradu regeneruje hydrolipidový 
film a je hluboce účinnou hydrata-
cí. Kolagen a koenzym Q10 pod-
porují přirozenou pevnost pokožky.

CAPILLARY RESTO-
RING SERUM
Sérum pro rozšířené 
kapiláry

30 ml · č. výrobku 4806
P 2 x 30 ml · č. výrobku 486

Sérum se používá k posílení kapi-
lárních stěn a tím k redukci kupe-
rózy a růžovky.

ACNE REGULATION 
SERUM
Sérum proti akné

30 ml · č. výrobku 4805
P 2 x 30 ml · č. výrobku 485

Sérum proti akné vyniká svými 
vlastnostmi - uklidnění pleti a 
péče o ni.

SKIN CALMING SERUM
Klidnící sérum

30 ml · č. výrobku 4804
P 2 x 30 ml · č. výrobku 484

Uklidňující sérum bylo navrženo 
pro unavenou a podrážděnou 
pokožku.

COLLAGEN DERMIS 
REBUILDER SERUM
Collagen sérum

30 ml · č. výrobku 4803
P 2 x 30 ml · č. výrobku 483

Cílem tohoto séra je zpevnění pleti 
a redukce jemných a výrazných 
vrásek.

TYROSINASE REDU-
CTION SERUM
Sérum na pigmentaci

30 ml · č. výrobku 4802
P 2 x 30 ml · č. výrobku 482

Sérum pro redukci pigmentace 
bylo vyvinuto speciálně pro pleť s 
pigmentačními problémy.



BEAUTY
CAPSULES
40 let kosmetiky KLAPP. Kosmetické kapsle jsou limitovanou výroční edicí. Sérové   kapsle 
obsahují vysoce kvalitní účinné látky a vitaminy.

PÉČE O PLEŤ · RŮZNÉ TYPY PLETI · PRO VĚK 30+

Hlavní složky této řady: vitamín A, C, E, provitamin B5

PROTECTING SERUM
 + VITAMIN E
Ochranné sérum - vit.E

30 ks · č. výrobku 7208

Jemné a výživné sérum poskytuje 
pokožce větší ochranu. Vitamin E 
má uklidňující účinek a v kombina-
ci s ceramidy chrání pokožku před 
vysycháním a vnějšími vlivy.

MOISTURIZING SERUM 
+ PROVITAMIN B5
Hydratační sérum - provi-
tamin B5

30 ks · č. výrobku 7206

ProVitamin B5, oligopeptidy a ami-
nokyseliny stimulují obnovu po-
kožky, hydratují ji a tím prodlužují 
její mladistvý vzhled.

SKIN-REFINING SERUM 
+ VITAMIN C
Zjemňující sérum - vit. C

30 ks · č. výrobku 7207

Luxusní sérum dodává unavené 
pokožce mladistvou svěžest. Vi-
tamin C podporuje posílení kol-
agenových vláken a chrání před 
volnými radikály.

ANTI-AGING SERUM 
+ VITAMIN A
Anti-aging sérum - vit. A

30 ks · č. výrobku 7209

Hedvábně hladké sérum dodá-
vá pokožce nový anti-age efekt. 
Vitamin A podporuje regeneraci 
pokožky a její vlastní opravné me-
chanismy - pro mladistvější vzhled. 

Moje úžasná péče Beauty Capsules!
Zažíváme spolu ty nejluxusnější chvilky.



Moje drahá řado Beta Glucan, 
cítím se s tebou ochráněna a zklidněná.BETA 

GLUCAN
Tato řada byla vyvinuta speciálně pro citlivou a alergickou pokožku. Je bez parfémů, barviv, 
chemických emulgátorů a obvyklých konzervačních látek. Jsou proto vhodné pro všechny 
typy pleti a jsou zvláště doporučovány pro problematickou pleť a pleť náchylnou k reakci 
kvůli jejich sníženému alergennímu potenciálu.

PÉČE O PLEŤ · CITLIVÁ PLEŤ

Hlavní složky této řady: Beta Glucan, panthenol, extrakt z aloe vera, alantoin, olej z bodláku, squalane, makadamový olej, kyselina 
hyaluronová

24H CREAM
Klidnící 24h krém

50 ml · č. výrobku 1312
P 50 ml · č. výrobku 382

24hodinový krém pro problémo-
vou pleť náchylnou k reakcím 
a pro přecitlivělou pleť.

CLEANSING MILK
Čistící mléko

150 ml · č. výrobku 1310

Jemné čisticí mléko na obličej, krk 
a dekolt bez chemických konzer-
vačních látek, barviv a parfémů. 
Jemně a důkladně odstraňuje ne-
čistoty a make-up.

MASK
Klidnicí maska

P 250 ml · č. výrobku 382

tip Pro větší ochranu a zklidnění pleti, aplikuj pod krém jedno 
z těchto sér: Skin Calming Serum z řady Alternative Medical 
(č. výrobku 4804) nebo Calming Serum z řady Skin Booster (č. 
výrobku 1187). Výsledek: pleť tak získá větší dávku péče.



C PURE
Řada C PURE společnosti KLAPP vyniká koncentrovanou silou vitamínu C. Pečlivě vybrané 
a vyvážené složky dodávají pokožce pružnost, pevnost a hydratují ji. Tato řada se vyznačuje 
uklidňujícím, vyrovnávacím a antibakteriálním účinkem. Pleť je hladká, jemná a svěží. Ideální 
jako podklad pod make-up.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: vitamin C, vitaminová kombinace A-E, extrakt z Aloe Vera, kyselina hyaluronová, hydrolit, extrakt z řas, 
glycerin, extrakt z papáji, olej z červených pomerančů, výtažky z granátového jablka, ananasu a rybízu

FOAM TONIC
Pěnový tonik

200 ml · č. výrobku 1507
P 200 ml · č. výrobku 532

Mimořádné pěnové tonikum nabí-
zí ovocné osvěžení a tonizaci pleti. 
Ve složení s fytoaktivními látkami 
bohatými na vitamin C je citlivý 
ochranný plášť pokožky stabilizo-
ván a hydratován.

FOAM CLEANSER
Čisticí pěna

200 ml · č. výrobku 1514
P 200 ml · č. výrobku 530

Osvěžující vitaminový koktejl s 
antioxidačním účinkem z extraktů 
(fíky, ananas...) pro výživné čištění 
obličeje, krku a dekoltu nebo jako 
osvěžující sprchová pěna.

CREAM COMPLETE
Complete krém

50 ml · č. výrobku 1513
P 100 ml · č. výrobku 513

Bohatý krém na obličej s vitamí-
nem C a přírodními oleji pro péči 
o náročnou a suchou pleť.

FLUID
Fluid s vit. C

50 ml · č. výrobku 1512
P 100 ml · č. výrobku 512

Lehký fluid s vitamínem C, kyseli-
nou hyaluronovou a aloe vera.

EYEZONE TREATMENT
Oční ošetření

15 ml · č. výrobku 1509

Komplex účinných látek obsa-
hující vitamín C, peptidy, kyselinu 
hyaluronovou a přírodní oleje na-
pomáhají ke zmírnění a uklidnění 
otoků očního okolí.

POWER SET
Power set

3 ml a 3 x 2 ml 
č. výrobku 2555

Účinný set péče o náročnou a su-
chou pokožku. Cenné ingredience 
osvěžují a vyhlazují pleť.

tip Pro odpočatější, zářivější a celkově mladistvěji vypadající 
vzhled pleti si naordinuj 14-30 denní kůru. Každý den večer 
před nanešením krému Cream Complete, vklepej ampulku 
Power Concentrate z řady C Pure.



Hlavní složky této řady: mořská DNA, Hydrolite®, vitamín A-palmitát, olej z makadamových ořechů, panthenol, sorbitol

CAVIAR
POWER
CAVIAR POWER (síla kaviáru) od společnosti KLAPP je inovativní řada proti stárnutí pleti s 
nejmodernějšími high-tech složkami. Exkluzivní kaviárový komplex a přírodní biopeptidy ak-
tivují metabolismus buněk, obnovují pružnost a pevnost unavené pleti. Osvěžují v extrémně 
vysoké míře a zásobují pleť vlhkostí.

PÉČE O PLEŤ · ZRALÁ PLEŤ · PRO VĚK 30+

IMPERIAL SERUM
Imperial sérum

40 ml · č. výrobku 2523

Stimuluje buněčný metabolismus 
a dodává unavené struktuře po-
kožky elastický vzhled, zpevňuje 
a bojuje proti všem známkám 
stárnutí.

IMPERIAL 24H JELLY 
CREAM
24h gelový krém

30 ml · č. výrobku 2528

Vylepšuje vzhled pleti, zpevňuje 
zvlhčuje a obnovuje ochrannou 
bariéru pleti.

EYE CARE LIQUID 
SERUM
Oční sérum

5 x 3 ml · č. výrobku 2512

Tekuté sérum na oční okolí rychle 
proniká do pleti a zpevňuje ji.

NIGHT CREAM
Noční krém

50 ml · č. výrobku 2515

Regenerační a uklidňující noční 
krém se složkami kaviáru. Bohatý 
regenerační a uklidňující noční 
krém se složkami kaviáru. Tvorba 
kolagenu: pokožka je tak pružná a 
má elastický vzhled.

DAY CREAM
Denní krém

50 ml · č. výrobku 2510

Tento denní krém dodává pokožce 
vlhkost, posiluje strukturu pleti a 
pleť tak po celý den působí hlad-
kým dojmem.

MASK
Vitalizující maska

50 ml · č. výrobku 2514

Vylepšuje vzhled pleti, zvlhčuje a 
obnovuje ochrannou bariéru pleti. 
Maska dodává pokožce novou 
vitalitu, svěžest, zdravý a zářivý 
vzhled.

SERUM
Sérum

50 ml · č. výrobku 2511

Používá se pod denní a noční kavi-
árový krém. Podporuje účinek této 
řady. Zpevňuje, osvěžuje pleť a 
slouží jako účinná hydratace. Pod-
poruje účinek této řady.

EYE CARE FLUID 
ROLL-ON
Roll-on na oční okolí

10 ml · č. výrobku 2522

Kuličkový aplikátor se speciálním 
přípravkem na jemné oční okolí 
s chladivým efektem a účinkem 
proti otoku. Snižuje otoky a vrásky 
způsobené suchem.

IMPERIAL SUPER-LIFT 
GEL
Super - lifting gel

4 x 6 ml · č. výrobku 2524

Kombinace toho nejcennějšího z 
přírody a vědy pro novou dimenzi 
liftingu maskou - ideální pro dů-
ležitou událost nebo „velkou noc“, 
kdy by pleť měla vypadat co nej-
zářivěji.



CLEAN
& ACTIVE
Řada CLEAN & ACTIVE byla vyvinuta pro důkladné čištění obličeje a pro dosažení čistého a 
zářivého vzhledu pleti. Pro hluboké čištění obličeje nabízí tato řada dva speciální peelingy, 
které odstraňují odumřelé kožní buňky a zanechávají pokožku viditelně hladší.

ČISTICÍ ŘADA · VŠECHNY TYPY PLETI · KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: extrakt z kopřivy, extrakt z aloe vera, hydrolyzované droždí, lecitin, povrchově čisticí látky, jemné mikro 
peelingové částice

CLEANSING CREAM 
FOAM
Čistící krémová pěna

100  ml · č. výrobku 1200
P 100 ml · č. výrobku 200

Krémová textura se změní v leh-
kou čisticí pěnu, které se vstřebá 
hluboko do pleti a důkladně ji 
vyčistí.

EYE MAKE-UP 
REMOVER
Oční odličovač

100  ml · č. výrobku 4320
P 100 ml · č. výrobku 432

Jemný dvoufázový přípravek pro 
čištění citlivé oblasti očí. Důkladně 
a šetrně odstraňuje oční make-up 
a nečistoty.

MICRO PEELING
Micro-peeling

50 ml · č. výrobku 1214
P 250 ml · č. výrobku 124

Přírodní exfoliační částice složené 
z arganových peelingových gra-
nulí. Jemně a efektivně odstraňuje 
odumřelé kožní buňky a zanechá-
vá pleť hedvábně hladkou. Dodává 
pleti jasný, svěží a zářivý vzhled.

ENZYME PEELING
Enzymatický peeling

50 ml · č. výrobku 1205
P 250 ml · č. výrobku 215

Výrobek založený na enzymech 
odstraňuje odumřelé buňky pleti, 
zanechává pleť čistou, svěží, hladší 
a zářivější.

TONIC WITH ALCOHOL
Tonic s alkoholem

250  ml · č. výrobku 1207
P 1000 ml · č. výrobku 205

Stimulační, čisticí tonikum pro 
kombinovanou a mastnou pleť.

EXFOLIATOR LOTION 
OILY SKIN
Exfoliator lotion oily skin

250 ml · č. výrobku 1209

Zpevňující a dočišťující pleťový to-
ner pro rozjasnění smíšené a mast-
né pokožky po čištění.

EXFOLIATOR LOTION 
DRY SKIN
Exfoliator lotion dry skin

250 ml · č. výrobku 1208

Osvěžující, čisticí a chladivý  ple-
ťový toner pro rozjasnění suché a 
normální pleti po čištění.

CLEANSING LOTION
Čistící mléko

250  ml · č. výrobku 1201
P 1000 ml · č. výrobku 201

Jemné čistící mléko pro důkladné 
odstranění nečistot a make-upu.

CLEANSING GEL
Čistící gel

250  ml · č. výrobku 1202
P 1000 ml · č. výrobku 202

Jemný čistící gel pro snadné od-
stranění nečistot a make-upu. 
Zvláště vhodný pro smíšenou a 
poškozenou pleť. Má protizánětlivé 
a uklidňující účinky.

TONIC WITHOUT 
ALCOHOL 
Tonic bez alkoholu

250  ml · č. výrobku 1206
P 1000 ml · č. výrobku 204

Jemné pleťové tonikum bez al-
koholu. Neutralizuje pokožku a 
má uklidňující účinek. Obzvláště 
vhodný pro suchou, citlivou a nor-
mální pleť.



Moje úžasná péče CollaGen, 
po tvé péči jsem jako znovuzrozená.COLLAGEN

Řada Collagen obsahuje cenný kolagen, který váže vlhkost a dodává pokožce objem a pruž-
nost. Snížení prvních známek stárnutí.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • OD VĚKU 40 LET

Hlavní složky této řady: mořský kolagen, glycerin, vitamín C

24H CREAM RICH
24h vydatný krém

50 ml · č. výrobku 2056

Krém je ideální pro zákazníky, kteří 
rádi používají produkty obsahující 
více lipidů. Kombinace účinných 
látek s mořským kolagenem, 
kakaovým máslem a makadami-
ovým olejem má tlumící účinek a 
vyhlazuje povrch pokožky.

24H CREAM
24h krém

50 ml · č. výrobku 2050

Pocit luxusu na pleti. Hedvábná 
textura s uklidňující vůní. Vysoce 
kvalitní kolagen dodává novou 
elasticitu a tón. Optimálně přizpů-
soben potřebám zralé pleti.

BOOSTER EMULSION
Posilující emulze

15 ml · č. výrobku 2055

Emulze s trojitou silou kolagenu 
(výztuž kolagenu, strukturace kol-
agenu a ochrana kolagenu). Spe-
ciálně používaný peptid podporuje 
vlastní syntézu kolagenu v pokož-
ce, aby bylo možné dosáhnout 
omlazujícího účinku. 

COLLAGEN 
STARTERSET
Starter set

č. výrobku 2051

Inovativní domácí ošetření. Kom-
binace séra, kolagenové kuličky a 
stimulátoru obličeje v jednom. S 
obličejovým stimulátorem účinné 
látky vpravíte do pokožky ještě 
intenzivněji.

tip Efektivní, inovativní ošetření Starterset, které si můžeš do-
přát z pohodlí svého domova. Udělej si čas jen pro sebe.



EYE TECH
Každá žena si přeje dlouhé, silné řasy a plné obočí, stejně jako hladkou a zářivě krásnou ob-
last kolem očí. Abychom splnili Vaše individuální požadavky a dosáhli dlouhodobých výsled-
ků, po intenzivním výzkumu nových, inovativních a rychle působících high-tech účinných 
látek představujeme tři nové výrobky.

PÉČE O OČNÍ OKOLÍ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: Glycerin, biotin, kofein, peptidový komplex, panthenol

EYEBROW BOOSTER 
SERUM
Sérum na obočí

8 ml · č. výrobku 5100

Inovativní sérum na obočí s aktiv-
ním komplexem působí na kořen 
obočí a bezpečně ho ukotví. Sou-
časně je podporován a posílen 
růst obočí.

LASH BOOSTER 
SERUM
Sérum na řasy

8 ml · č. výrobku 5101

Unikátní aktivní sérum obsahují 
účinnou peptidovou kombinaci sti-
mulující kořen řas. Růst řas je akti-
vován, podporován a posílen. Řasy 
vypadají viditelně delší a silnější.

STAR FRESH OUT 
FLUID
Fresh fluid

15 ml · č. výrobku 5102

Tmavé kruhy a otoky kolem očí 
často způsobují unavený vzhled. 
Osvěžující oční fluid přináší oblasti 
očí zpět svoji pružnost a zářivou 
krásu. Pro perfektní vzhled očí.

Moje skvělá péče eyeTECH,
cítím se s tebou přirozeně krásná a spokojená.

tip Pro efektivnější péči o oční okolí nanes Star Fresh Out 
Fluid, chvilku počkej a poté nanes oční krém.



HYALURONIC
Kyselina hyaluronová byla použita ve výrobcích s využitím jejího vícenásobného efektu s 
různými velikostmi molekul. To umožňuje aktivní složce pronikat do různých vrstev pleti a 
zde působit. Díky své intenzivní vazbě na vlhkost zvyšuje kyselina hyaluronová hladinu vlh-
kosti v různých vrstvách pokožky a působí jako výplň pro intenzivní vyhlazení vrásek. Kromě 
tohoto účinku vázání vlhkosti také kyselina hyaluronová podporuje obnovu buněk a chrání 
pleť před škodlivými vlivy prostředí a před volnými radikály. Pro obnovu stabilizuje a stimu-
luje elastická a kolagenová vlákna.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • PRO VĚK 30+

Hlavní složky této řady: nízko a vysokomolekulární a zapouzdřená kyselina hyaluronová, squalen, hroznový olej, jojobový olej, řasy, 
rakytníkový olej, QuickliftTM

DAY & NIGHT CREAM
Denní a noční krém

50  ml · č. výrobku 2530

Denní a noční intenzivní hydra-
tační krém. Vzácný hroznový olej 
bohatý na antioxidanty, stejně jako 
jojobový olej a skvalan doplňují 
tuto kompozici účinné látky. Kůže 
vypadá viditelně hladší, plnější a 
pevnější.

MASK
Maska

50  ml · č. výrobku 2536
P 250 ml · č. výrobku 551

Výjimečná maska se 4krát aktivní 
kyselinou hyaluronovou a exklu-
zivními oleji pro hluboké pronikání 
vlhkosti a se zpevněním pleti.

HYALURONIC SET
DAY & NIGHT CREAM & 
DAY & NIGHT SERUM

Denní a noční krém a Denní a 
noční sérum

2 x 50 ml · č. výrobku 2532

Výrobky jsou k dispozici také jako 
set.

POWER SET
Power set

3 ml a 3 x 2 ml
č. výrobku 2550

Kombinace nového intenzivního 
koncentrátu a denním & nočního 
haluronového krému pro dokonalý 
zážitek z péče o pleť. Pleť je dob-
ře hydratovaná po dobu několika 
hodin.

DAY & NIGHT SERUM
Denní a noční sérum

50  ml · č. výrobku 2531

Vyplňující a vyhlazující sérum pro 
péči o pleť s trojnásobně aktivními 
komplexy kyseliny hyaluronové 
a zpevňujícími aktivními složkami 
Quicklift ™.

EYE CARE ROLL-ON
Roll-On na oční okolí

10  ml · č. výrobku 2538

Exkluzivní speciální péče o pleť v 
tenké a citlivé oblasti očí. Inovativní 
aktivní složka složená z derivátů 
celulózy, biopolymerů a mikrořas 
dodává kontuře očního okolí no-
vou pružnost a odolnost.

BOOSTER EMULSION
Posilující emulze

15 ml · č. výrobku 2554

Posilovač dodává pokožce inten-
zivně kyselinu hyaluronovou a tím 
předchází vzniku nových vrásek 
a ztrátě vlhkosti, která udržuje její 
mladost.



IMMUN
Systém péče o pleť IMMUN byl vyvinut pro posílení imunitního systému pleti. Výrobky této 
řady zabraňují poškození pleti, zvyšují přirozenou odolnost citlivých typů pleti a účinně pů-
sobí proti předčasnému stárnutí.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: rostlinné peptidy, biotechnické enzymy, extrakt z aloe vera, vitamín A-E-F, alantoin, panthenol, bambucké 
máslo, jojobový olej

REPAIR CREAM 
CONCENTRATE
Klidnící krém

50  ml · č. výrobku 1708
P 100 ml · č. výrobku 709

Bohatý krém s extra uklidňujícím 
účinkem. Biotechnologické účinné 
látky posílují vlastní obranný sys-
tém pokožky a působí proti před-
časnému stárnutí.

COUPEROSE CREAM
Couperose krém

30  ml · č. výrobku 1705

Bohatá, ale přesto lehká péče o 
pleť k ochraně krevních cév a pleti 
kuperózou. Extrémně lehká, ale 
přesto bohatá a vyživující péče o 
pleť, kterou lze použít v kombinaci 
s Couperose Serum.

GENTLE EYE 
PROTECTION GEL
Oční gel

30 ml · č. výrobku 1711

Intenzivní hydratační péče pro cit-
livé oční okolí.

SOS BALM
SOS balzám

30 ml · č. výrobku 1701

Nový SOS balzám z řady Immun 
pomáhá v každé situaci. Bojuje s 
drsnou, popraskanou a suchou 
oblastí pokožky. Ideální pro pleť 
poškozenou sluncem.

ANTI-STRESS CREAM 
PACK
Anti-Stress krém

50  ml · č. výrobku 1703
P 100 ml · č. výrobku 718

Krém a krémová maska v jednom 
pro posílení podrážděné a unave-
né pleti.

COUPEROSE SERUM
Couperose sérum

30  ml · č. výrobku 1715

Gelový koncentrát pro speciální 
potřeby pleti s kuperózovu. Zklid-
ňující, zvlhčující koncentrát se do 
pleti rychle vstřebává a zanechává 
ji příjemnou a uvolňující.

DETOX SERUM
Detox sérum

30 ml · č. výrobku 1709

Detoxikační sérum s mikrostříbrem 
– zaměřeno na neutralizaci toxinů 
a čištění pleti.



MASK.LAB
PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: extrakt z aloe vera, extrakt z kořene Nelumbo nucifera (Lotos ořechonosný - bohatý na třísloviny a amino-
kyseliny), extrakt z brambor (bohatý na vitamín C), kůra z bílé vrby (další ochrana před UVA a UVB zářením), kyselina hyaluronová, 
okurka, extrakt z heřmánku, kolagen s nízkou přírodní molární hmotností, vitamín A, vitamín C

COLLAGEN LIFTING 
MASK
COLLAGEN maska

1 ks · č. výrobku 5105

Kolagenová liftingová maska má 
hydratační, vyhlazující a antioxi-
dační účinek. Pomáhá vyrovnávat 
pružnost pleti a dodává jí vlhkost.

CAVIAR BALANCE 
MASK
CAVIAR maska

3 ks · č. výrobku 5109

Tato exkluzivní maska   může vrá-
tit namáhanou pokožku zpět do 
rovnováhy. Kromě toho podporuje 
vlastní systém opravy pokožky a 
hýčkat ji.

HYALURON 7 NTEN-
SIVE MOISTURIZING 
MASK
HYALURON 7 maska

3 ks · č. výrobku 5110

Tato účinná zvlhčující maska   nabízí 
velmi zvláštní péči. Deficit vlhkosti 
pokožky je vyrovnán a jemné vrás-
ky sníženy.

ALOE VERA 
MOISTURIZING MASK
ALOE VERA maska

1 ks · č. výrobku 5108

Hydratační maska Aloe Vera je 
vhodná pro všechny typy pleti a 
zvláště vhodná pro náročnou a 
citlivou pleť.

HYALURON PUSH UP 
MASK
HYALURON maska

1 ks · č. výrobku 5106

Hyaluronová Push Up maska má 
hydratační účinek. V pleti se do-
plňují „sklady“ vlhkosti. Pleť lehce 
„nabobtná“ a tím se vypne.

VITAMIN A/C MASK
VITAMIN A/C maska

1 ks · č. výrobku 5107

Maska s vitamínem A/C má na pleť 
vyplňující a vyhlazující efekt. Dodá-
vá vitalitu a regeneruje pleť 
poškozenou UV zářením.

6 masek pro individuální potřeby pokožky. Masky přinášejí 
nejlepší high-tech účinné látky přímo z laboratoře do vašeho 
domova a postarají se o širokou škálu kožních potřeb.



MEN
Řada KLAPP MEN, je speciálně vyvinuta pro pleť aktivních mužů a proti stárnutí. Založená na 
nejnovějším výzkumu: mužům nabízí nejlepší komfort pro speciální potřeby mužské pleti...

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: zelená káva, panthenol, sůl z mrtvého moře, čisticí látky, líska čarodějnice, břízová míza, avokádin, kyselina 
hyaluronová, kombuchka, kořen kudzu, rostlinný chelidonin, aktivní komplex hedvábné kůry stromů

MOIST & MATT 
OILFREE FLUID
Moist & Matt - bezolejový 
fluid

50 ml · č. výrobku 4360

Fluid bez oleje zklidňuje mazové 
žlázy, snižuje mastný lesk, zmen-
šuje póry, zjemňuje a matuje po-
kožku.

WASH & SHAVE 2 IN 1 
FOAM GEL
Pěnový gel 2v1

50 ml · č. výrobku 4371

Praktický pěnový gel 2v1 se zele-
nou kávou a břízou je čisticí gel a 
gel na holení v jednom. Umožňuje 
osvěžující očistu a dokonalé oho-
lení - ideální pro aktivního muže.

ALL DAY LONG 24H 
HYDRO CREAM
24h hydratační krém

50 ml · č. výrobku 4361

Celodenní krém nabízí intenzivní 
hydrataci, chrání a zklidňuje po-
kožku i po holení.

Moje drahá péče Men,
s tebou se cítím opečovaně a sebejistě.

tip Pro podpůrnější péči, zařaď 1-2 kapky sér: Moisturizer 
Booster Serum (č. výrobku 4800) nebo Skin Calming Serum 
(č. výrobku 4804) z řady Alternative Medical, před večerním 
nanesení krému.



Hlavní složky této řady: Retinol, glycerin, Renovage®, geranylgeraniol, kolagen, Regestril ™, mandlový olej, jojobový olej, vitamín C, 
hyaluron, MATRIXYL™ synthe‘6™, kombucha, Renovage, Revidrat, Optim Hyal, růžové pomelo, kmenové buňky, Ovalis, glycocin z 
oligosacharidů, kyselina glukuronová, fermentovaný sladký černý čaj, Matrixyl® 3000, vitamín E, glaucin a lipopeptidy

POWER
EFFECT
Inovace ve výzkumu POWER EFFECT nabízí aktivní sílu rostlinných olejů a koncentrovanou 
sílu účinných látek v jedné ampulce. Jsou to první ampulky pro péči o pleť, které kombinují 
dvě fáze bez jejichž smíchání: Tekutina - ve vodě rozpustné účinné látky v harmonii s lipidy 
- v oleji rozpustné účinné látky. Nové ampule BI-PHASE přizpůsobené individuálním potře-
bám pokožky.
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BI-PHASE SERUM 
+RETINOL
Dvoufázové sérum - Retinol

P 10 x 1 ml · č. výrobku 743
P 25 x 1 ml · č. výrobku 711

Sérum s retinolem je ideálním do-
plňkem péče o pleť pro dosažení 
odpočatého vzhledu pleti při pra-
videlném používání.

BI-PHASE SERUM 
+COLLAGEN
Dvoufázové sérum - 
Collagen

P 10 x 1 ml · č. výrobku 747
P 25 x 1 ml · č. výrobku 741

Péče o zralou, unavenou pleť. 
Vysoce koncentrovaný posilovač 
péče o pleť chrání a pomáhá zlep-
šovat přísun vlhkosti v pokožce.

BI-PHASE SERUM 
+OXYGEN
Dvoufázové sérum - 
Oxygen

P 10 x 1 ml · č. výrobku 748
P 25 x 1 ml · č. výrobku 742

Perfektní posilovač v dodávce kys-
líku pro unavenou pleť. Obsahuje 
účinné látky, které regenerují pleť 
a zvlhčují ji na optimální úroveň.

BI-PHASE SERUM 
+HYALURON
Dvoufázové sérum - 
Hyaluron

P 10 x 1 ml · č. výrobku 744
P 25 x 1 ml · č. výrobku 712

Účinný posilovač péče o pleť s 
kyselinou hyaluronovou, která má 
sklony k suchosti a dehydrataci.

BI-PHASE SERUM 
+REGESTRIL™
Dvoufázové sérum - 
Regestril

P 10 x 1 ml · č. výrobku 746
P 25 x 1 ml · č. výrobku 714

Sérum s regestrilem™ je ideálním 
doplňkem péče o pleť pro dosa-
žení hladké pleti. Pleť po ošetření je 
zpevněná a obnovená.

BI-PHASE SERUM 
+VITAMIN C
Dvoufázové sérum - 
Vitamin C

P 10 x 1 ml · č. výrobku 745
P 25 x 1 ml · č. výrobku 713

Ideální dodavatel energie pro una-
venou, bledou pokožku.

tip Zamíchej ampulku do své masky (pouze to množství, které 
chceš nanášet) a nech působit až do rána.

Moje úžasná péče Power Effect,
díky tobě jsem opět v plné síle!



tip Anti Setic Lotion nanes pouze na postižená místa, nech 
působit přes noc a ráno dočisti běžnou péčí (např. tonikem).

PSC
Řada PSC normalizuje problémovou mastnou pleť. Vzhled pleti se celkově zlepší, pleť je 
čistá a matná. Produkce kožního mazu je redukována na normální úroveň, jak z jeho nedo-
statku, tak z nadbytku.

PÉČE O PLEŤ • NEČISTÁ, MASTNÁ PLEŤ • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: Asebiol BT 2, kyselina salicylová, organická síra, panthenol, močovina, allantoin, líska čarodějnice, extrakt z 
řas, vitamín A-E a biotin.

OIL FREE LOTION
Bezolejové mléko

30 ml · č. výrobku 1115
P 10 x 1 ml · č. výrobku 115

Nemastné, lehké pleťové mléko s 
24hodinovým působením reguluje 
tvorbu kožního mazu na pleti. Vý-
robek snižuje tvorbu kožního mazu 
mastné problémové pokožky.

ANTI SEPTIC LOTION
Matující mléko na akné

125 ml · č. výrobku 1118

Antiseptické pleťové mléko s 
dvoufázovým řešením a zmatňu-
jícím efektem.

PEEL OFF CLEARING 
MASK
Slupovací maska

P 100 ml · č. výrobku 117

Čistící slupovací maska s projasňu-
jícím efektem.

CLEARING SEBUM 
MASK
Čistící maska

P 150 ml · č. výrobku 116

Hloubková čistící maska zjemňující 
pleť.  Alternativa peelingů.

SEBUM CLEANSING 
LOTION
Čisticí lotion

P 150 ml · č. výrobku 113

Speciální výrobek pro čištění pro-
blematické pleti se sklonem k 
nečistotě.

ACTIVE SEBUM REDU-
CER TONIC
Aktivní tonikum

P 150 ml · č. výrobku 114

Aktivní tonikum, které při pravi-
delném používání snižuje tvorbu 
kožního mazu. Podporuje rychlé 
hojení zánětlivých stavů.

Moje skvělá péče PSC - Problem Skin Care,
jsi moje záchrana!



Hlavní složky této řady: OCEAN GOLD® (extrakt z mořské soli), extrakt planktonu (extrakt z řas), glycerin, kyselina mléčná, sladký 
mandlový olej, KLAPPLipoFirm s glaukinem (THERMO GEL), KLAPPFitShape se synefrinem (FIRMING LOTION), kofein, zvlhčovač

REPAGEN® 
BODY
REPAGEN® BODY- tělové a pleťové mléko - řešení pro tělo a pleť. Díky použití nejnověj-
ších cílených účinných látek mají tyto výrobky vynikající kompatibilitu s pokožkou a znatelný 
účinek péče o pleť. Tři různé sety pro péči o pokožku, její zpevnění a vyhlazení. Ideální jako 
dárek nebo jako doplněk k domácí péči o pokožku.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · KAŽDÝ VĚK

SHAPE BOX
Body Set Shape

200 ml Aha Body Exfoliator
200 ml Firming Lotion
č. výrobku 5156

Účinná podpora zpevňování po-
vrchu pokožky. Pokud se oba pří-
pravky aplikují pravidelně, v této 
kombinaci, podporují hladkost 
pokožky.

DELUXE BOX
Body Set Deluxe

200 ml Body Scrub
200 ml Luxury Cream
č. výrobku 5155

Speciální součást jemné péče 
pro dosažení hladké pokožky. In-
terakce obou výrobků hydratuje 
pokožku a zanechává ji hladkou a 
pružnou.

SLIM BOX
Body Set Slim

200 ml Cinnamon Cream
200 ml Thermo Gel
č. výrobku 5157

Pro ošetřování celulitidy. Pro do-
sažení trvalých výsledků je třeba 
výrobky aplikovat každý den, buď 
střídavě, nebo současně.
 



tip Aplikuj kteroukoliv kapsličku z řady Beauty Capsules před 
nanešením noční péče. Minimálně po dobu 30 dnů. Efekt 
bude znatelně vyditelný.

Hlavní složky této řady: Matrixyl ™ Synthe‘6TM, Platinum Matri-Xem, 

REPAGEN®
EXCLUSIVE
S novým Repagen® Exclusive nabízí společnost KLAPP globální inovaci s všestranným účin-
kem proti stárnutí. Tajemství přípravků spočívá v průkopnických high-tech složkách. Tento 
exkluzivní systém péče o pleť je perfektním řešením pro nejvyšší nároky. Výrobky Repagen® 
Exclusive ovlivňují všechny tři vrstvy kůže - dermis, epidermis a subkutánní tkáň.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · PRO VĚK 40+

SERUM
Liftingové sérum

50 ml · č. výrobku 4308

Luxusní a vysoce koncentrované 
sérum s high-tech aktivními slož-
kami pro optimální výsledky zpev-
nění pleti.

RICH EYE CARE CREAM
Vydatný oční krém

15 ml · č. výrobku 4307

Multifunkční péče o oční okolí proti 
stárnutí s inovativním komplexem 
účinných látek a speciálními pig-
menty.

GLOBAL ANTI-AGE 
CREAM
Anti-age krém

50 ml · č. výrobku 4306

Výjimečný krém s multifunkčním, 
celkovým efektem proti stárnutí.

Moje nejmilejší péče Repagen Exclusive®,
přinášíš do mého života druhý dech!



tip Pokud je pleť sušší, tak přidej Revital Serum z řady A 
Classic (č. výrobku 1806). Nanášej před krémem ráno i večer.

Hlavní složky této řady: kyselina hyaluronová, kyselina hyaluronová: vysokomolekulární, s nízkou molekulovou hmotností, se střed-
ním řetězcem, zesítěná, zapouzdřená, kyselina polyglukuronová, alpinia galanga

REPAGEN® 
HYALURON SELECTION 7

Nová řada Repagen® Hyaluron Selection 7 přináší unikátní kombinace pěti různých kyselin 
hyaluronových nejvyšší kvality a dvou dalších aktivních složek, které také podporují vlastní 
tvorbu kyseliny hyaluronové v pokožce.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · PRO VĚK 30+

24H HYDRA CREAM
24h hydratační krém

50 ml · č. výrobku 7201

Vysoce efektivní krém 24h nabízí 
péči proti stárnutí na nejvyšší úrov-
ni. Unikátní komplex kyseliny hya-
luronové stimuluje všechny vrstvy 
pokožky, má tak trvalý protivrásko-
vý účinek. Zásoby vlhkosti pokožky 
jsou doplněny a viditelně je tlumí.

HYDRA EYE CARE 
CREAM
Hydratační krém na oči

20 ml · č. výrobku 7203

Intenzivní péče o kontury očí se 
rychle vstřebává a zanechává na 
pokožce okamžitý pocit hladkosti 
a pevnosti. Stimuluje se jemné 
oční okolí a mají zvlhčující, plum-
pingový účinek.

HYDRA FLUID
Hydratační fluid

30 ml · č. výrobku 7202

Exkluzivní sérum rozmazluje pleť. 
Řízené uvolňování kyseliny hya-
luronové poskytuje pokožce kom-
plexní vlhkost. Komplex účinných 
látek současně podporuje syntézu 
elastinu v pokožce a posiluje poji-
vovou tkáň.

Moje nejúžasnější péče Repagen® Hyaluron Selec-
tion 7, díky tvému složení jsem elastičná a mladá.



Hlavní složky této řady: extrakty z různých řas (např. extrakt z chlorelly), komplex složený z výtažku z mořského bahna a extraktu z 
lastur ústřice, vitamínu E, kyseliny hyaluronové a krystalů mořské soli, glykoprotein, pentavitin, olivový olej, olej z hroznů

2-IN-1 CLEANSING 
LOTION
Čisticí mléko 2v1

200  ml · č. výrobku 3449
P 200 ml · č. výrobku 999

Jemné krémové čisticí pleťové 
mléko pro důkladné odstranění 
nečistot a make-upu.

SEA
DELIGHT
Aktivní látky z moře jsou skutečným mistrovským dílem přírody, pleť je snadno absorbuje. 
Řasa, mocná rostlina, je vynikajícím posilovačem energie pleti. Obsahuje vitamíny a minerály, 
které podporují krevní oběh, chrání pleť a vyživují ji. Sea Delight je intenzivní péče o pleť s 
příjemným a vyrovnávacím účinkem. Udržuje pleť hladkou a pružnou.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · KAŽDÝ VĚK

DAY & NIGHT MOUSSE 
RICH
Denní a noční vydatný 
pěnový krém

50  ml · č. výrobku 3453
P 100 ml · č. výrobku 996

Luxusní pěna pro péči o suchou a 
zralou pleť – pro uvolněný a hladký 
vzhled pleti..

DAY & NIGHT MOUSSE
Denní a noční pěnový krém

50  ml · č. výrobku 3451

Jemná pleťová pěna pro péči o 
suchou a normální pleť - pro svěží, 
vypnutou pleť.

EYE CARE MOUSSE
Oční pěna/krém

15  ml · č. výrobku 3455

Vyživující a regenerační pěna pro 
citlivou oblast očí.

SERUM
Sérum

50 ml · č. výrobku 3454

Vysoce koncentrované sérum s 
aktivními složkami z moře, které 
zajišťují dostatek vlhkosti v po-
kožce. Bojují se suchými linkami 
a vráskami. Pleť je opět svěží a 
vitální.

SOFT BODY PEELING 
WHITE-PEARL
Jemný tělový peeling - bílá 
perla

150 ml · č. výrobku 3465

Jemný, účinný tělový peeling s 
vůní pro uklidnění smyslů. Rege-
neruje pokožku a stimuluje krevní 
oběh.

SOFT BODY PEELING 
BLUE-LAGOON
Jemný tělový peeling - 
modrá laguna

150 ml · č. výrobku 3467

Jemný, účinný tělový peeling s re-
vitalizační vůní připomínající moř-
ský vánek. Regeneruje pokožku a 
stimuluje krevní oběh.

BOOSTER CONCENTRATE 
WHITE-PEARL
P 30 ml · č. výrobku 980

BOOSTER CONCENTRATE 
ORANGE-CORAL
P 30 ml · č. výrobku 981

BOOSTER CONCENTRATE 
BLUE-LAGOON
P 30 ml · č. výrobku 982

BOOSTER CONCENTRATE 
GREEN-ALGAE
P 30 ml · č. výrobku 983

BODY LOTION
Tělové mléko

200  ml · č. výrobku 3457

Krémové tělové mléko poskytuje 
dlouhodobou hydrataci a chrání 
pokožku před vysycháním.

SOFT BODY PEELING 
ORANGE-CORAL
Jemný tělový peeling - 
oranžový korál

150 ml · č. výrobku 3466

Jemný, účinný tělový peeling se 
vzrušující vůní červeného grepu. 
Regeneruje pokožku a stimuluje 
krevní oběh.

SOFT BODY PEELING 
GREEN-ALGAE
Jemný tělový peeling - 
zelená řasa

150 ml · č. výrobku 3468

Jemný, účinný tělový peeling se 
vzrušující vůní pro pohodu smyslů. 
Regeneruje pokožku a stimuluje 
krevní oběh.

SORBET FACE POWDER 
GREEN-ALGAE
P 5 x 5 g · č. výrobku 987

SORBET FACE POWDER 
BLUE-LAGOON
P 5 x 5 g · č. výrobku 986

SORBET FACE POWDER 
ORANGE-CORAL
P 5 x 5 g · č. výrobku 985

SORBET FACE POWDER 
WHITE-PEARL
P 5 x 5 g · č. výrobku 984



Hlavní složky této řady: kyselina hyaluronová s vysokou molekulovou hmotností, kyselina hyaluronová s nízkou molekulovou hmot-
ností, acetyltetrapeptid-9, inovativní komplex složený z kyseliny hyaluronové, extraktu z ječmene a glykosfingolipidů

SKIN
BOOSTER
Posilovače pleti jsou vyvinuty s optimnálním účinkem na pleť. Pro zlepšení každodenní péče 
o pleť stačí několik kapek a dosáhne se ještě efektivnějších výsledků. Vůně všech posilujících 
SKIN BOOSTER sér neobsahují alergeny. Séra neobsahují PEG, parabeny, silikon ani parafin.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · KAŽDÝ VĚK

MOISTURIZER SERUM
Zvlhčující sérum

15 ml · č. výrobku 1182

Pro suchou pleť vyvinutý přípra-
vek optimálně zásobuje pleť vlh-
kostí a redukuje vrásky.

STEM CELL SERUM
Zpevňující sérum

15 ml · č. výrobku 1181

Sérum aktivuje kmenové buňky, 
zvyšuje vitalitu, elasticitu a pev-
nost pleti. Působí proti předčasné-
mu stárnutí pleti.

COLLAGEN SERUM
Collagen sérum

15 ml · č. výrobku 1184

Pro zlepšení vzhledu pleti, její 
tloušťky a pevnosti.

CALMING SERUM
Klidnící sérum

15 ml · č. výrobku 1187

Uklidňuje a chrání velmi citlivou 
pokožku náchylnou k zarudnutí.

CORRECTION SERUM
Obnovující sérum

15 ml · č. výrobku 1188

Korekční sérum zlepšuje nadměr-
nou pigmentaci a obnovuje rovno-
váhu pokožky.

 

INTENSIVE 
MOISTURIZER SERUM
Hydratační sérum

15 ml · č. výrobku 1183

Kyselina hyaluronová je obzvláště 
vhodná pro péči o suchou pokož-
ku od 40 let, vyplňuje pleť zevnitř.

RETINOL SERUM
Retinol sérum

15 ml · č. výrobku 1185

Podporuje obnovovací proces zra-
lé a unavené pleti. Zvyšuje aktivitu 
buněk a regeneruje pleť.

PEPTIDE SERUM
Peptide sérum

15 ml · č. výrobku 1186

Posilující sérum s vybranými pep-
tidy bylo vyvinuto na podporu 
opravných procesů v pokožce. 
Peptidy a kyselina hyaluronová 
pomáhají pokožce stát se pružněj-
ší a odolnější.



tip Pro extra porci hydratace, aplikuj Aloe Vera Gel pod masku.

Hlavní složky této řady: Aloe vera barbardensis, polysacharidová averóza, glukóza, kyselina jablečná, proteiny a vitamín E

SKIN
NATURAL
Přípravek pro péči o pleť SKIN NATURAL obsahuje účinnou látku Aloe vera barbardensis, 
extrahovanou z rostliny aloe vera, jejíž léčebný účinek je znám již 5000 let. Extrakt se získává 
z kontrolované biologické kultivace v Mexiku z čerstvého aloe, z čistých plátků listů.

PÉČE O PLEŤ · VŠECHNY TYPY PLETI · KAŽDÝ VĚK

ALOE VERA GEL
Aloe Vera - gel

50 ml · č. výrobku 1190

Vysoce koncentrovaný gel pro 
péči o pleť aloe vera dodává vlh-
kost citlivé, suché a sluncem po-
škozené pokožce a doporučuje 
se také používat na podrážděnou 
pokožku náchylnou k zánětům.

ALOE VERA CREAM
Aloe Vera - krém

50 ml · č. výrobku 1191

Cenné a vysoce koncentrované 
účinné látky zklidňují pokožku a 
intenzivně ji hydratují. Jemný ob-
novující krém s aloe vera je také 
dokonale vhodný pro citlivou po-
kožku náchylnou k podráždění.

POWER SET
Power set

3 ml a 3 x 2 ml
č. výrobku 2556

Kombinace vysoce kvalitního 
Power Concentrate a Aloe Vera 
Cream pro zklidnění pokožky. Sada 
je ideální pro ošetření pokožky po 
opalování.

Moje milovaná péče Skin Natural,
citím se s tebou pod ochranou.



SKINCONCELLULAR®

Tyto výrobky pro péči o pokožku dodávají pokožce další část vlhkosti a energie, bez použití 
minerálních olejů, parabenů a PEG (Polyethylenglykol). Díky tomu jsou obzvláště snášenlivé 
a vhodné pro každý typ pleti.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • KAŽDÝ VĚK

Hlavní složky této řady: extrakt z papáje, ATP, mořský kolagen, panthenol, jojobový olej, vitamin E

MOIST CREAM
Hydratační krém

50 ml · č. výrobku 2505

Hydratační péče s lehkou struktu-
rou má za úkol udržovat vyváže-
nou úroveň vlhkosti a optimálního 
přísunu energie. Cenné oleje pod-
porují hladší, vláčnou pleť a péči 
o suchou a namáhanou pokožku.

LIPID CREAM
Lipid krém

50 ml · č. výrobku 2504

Lehký, ale bohatý krém s kolage-
nem dodává pleti energii a vlhkost. 
Byl vyvinut tak, aby náročnou a 
suchou pleť zásoboval energií a 
vlhkostí, chránil ji před dehydratací 
a zanechával ji jemnou na dotek. 

PUSH UP CONCENTRA-
TE AMPOULES
Zpevňující ampulky

P 10 x 2 ml · č. výrobku 394

Účinné látky ve vysoké koncent-
raci dodávají pleti vše potřebné k 
revitalizaci a zpevnění.

HYDRA CONCENTRATE 
AMPOULES
Hydratační ampulky

P 10 x 2 ml · č. výrobku 393

Úkolem účinných látek ve vysoké 
koncetraci je zvýšit schopnost za-
držovat v pleti vlhkost a další revi-
talizace pleti.

ENERGY CONCENTRA-
TE AMPOULES
Energizující ampulky

P 10 x 2 ml · č. výrobku 392

Koncentrát byl vytvořen tak, aby 
ihned dodával pleti energii a hyd-
rataci.

CONCENTRATE
Koncentrát

30 ml · č. výrobku 2508

Koncentrát se používá k okamžité-
mu dodání vlhkosti a energie pleti 
s dlouhodobým účinkem.

MASK
Hydratační maska

50 ml · č. výrobku 2506

Maska s krémovou konzistencí po-
skytuje suché a náročné pokožce 
okamžitou a trvalou hydrataci. Díky 
ochrannému účinku kolagenu 
a přírodního olivového oleje má 
maska zvlhčující, zjemňující, zklid-
ňující a vitalizující účinek.

REFINER CONCENTRA-
TE AMPOULES
Refiner ampulky

P 10 x 2 ml · č. výrobku 395

Koncentrát byl vyvinut  tak, aby 
ihned pleti pomáhal s nerovnostmi 
a opravou vlastních mechanismů.

Moje úžasná péče SkinConCellular®,
dáváš sílu mým individuálním potřebám.



tip Eye Care Intensivecream = dokonalá péče o suché rty.

STRI-PEXAN
Vysoce kvalitní komplex proti vráskám složený z přípravku Regestril™ a dalších rostlinných 
složek ve Stri-Pexanu podporuje přirozenou regeneraci pleti a zároveň její přirozenou funkci. 
KLAPP Cosmetics tímto vytvořila kosmetickou péči pro zralou pleť se sklonem k vráskám.

PÉČE O PLEŤ • VŠECHNY TYPY PLETI • PRO VĚK 35+

Hlavní složky této řady: RegestrilTM, extrakt z třezalky tečkované (Sigesbeckia Orientalis), extrakt ze semen měsíční fazole (Phaseolus 
Lunatus), řasa chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus), hesperidin, chrysin, extrakt z indického angreštu (Phylantus Emblica), máta 
peprná, rutin, jojobový olej

BOOSTER EMULSION
Posilující emulze

15 ml · č. výrobku 2027

Náboj s extra porcí Registrilu™ v 
praktickém aplikátoru stříkačky. Cí-
lem je zpomalit odbourávání elas-
tinu a kolagenu. Booster Emulsion 
je perfektní doplněk rutiny péče 
založené na řadě Stri-Pexan.

SERPETINE SERUM
Serpentine sérum

30 ml · č. výrobku 2018

Vysoce kvalitní sérum obsahuje 
synteticky vytvořený peptid ve 
formě aktivní složky, jejíž účinek se 
trochu podobá účinku jedu zmije 
chrámové.

EYE CARE 
INTENSIVECREAM
Oční krém

20 ml · č. výrobku 2016

Zpevňující a vyhlazující krém pro 
jemné oční okolí. Speciálně vyvi-
nuto pro tuto citlivou oblast a účin-
ně bojuje s tmavými kruhy, otoky 
a vráskami.

DÉCOLLETÉ PATCH
Décolleté Patch

P 3 ks · č. výrobku 20102

Ideální pro péči o pleť v jemné ob-
lasti dekoltu.

Moje drahá péče Stri-Pexan,
miluji tvé účinky pro zralou pleť!
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X-TREME
Zralá, náročná pleť vyžaduje zvláštní péči, aby se obnovila rovnováha mezi vodními lipidy a 
faktory vlhkosti. Hormonální změny vedou ke ztrátě živin v kůži. Speciální složky řady X-TRE-
ME Skin Care Line se zaměřují na tyto nedostatky a pleť hydratují.

PÉČE O PLEŤ • RŮZNÉ TYPY PLETI • PRO VĚK 30+

Hlavní složky této řady: sericin, vitamín A-E-F, kyselina hyaluronová, ceramidy, mandlový olej, slunečnicový olej, ořechový olej z 
brazilských ořechů, houbová tykev, arbutin, lichořeřišnice větší

SKIN RENOVATOR 
MASK
Revitalizační maska

50 ml · č. výrobku 1957

Výrobek vyvinutý pro zpevnění 
pleti s okamžitým výsledkem.

MATTIFYING CREAM
Zmatňující krém

50 ml · č. výrobku 1999

Matující krém pro zralou pleť se 
sklonem k mastnotě. Extrakt z 
Aloe vera dodává pleti další vlh-
kost a má uklidňující a osvěžující 
účinek.

SKIN BALM LIGHT 
BEIGE
Tónovací krém - Light

30 ml · č. výrobku 2006

Tónovaný krém na pleť s uklidňu-
jícími aktivními složkami, jako je 
například lékořice, pantenol, bisa-
bolol a allantoin.

SKIN BALM CLASSIC 
BEIGE
Tónovací krém - Classic

30 ml · č. výrobku 2004

Tónovaný krém na pleť podporuje 
unavenou pleť, dodává ji vlhkost 
a obnovuje přirozenou rovnováhu 
všech funkcí pleti.

LIFTING CREAM DAY 
& NIGHT
Lifting - denní / noční krém

50 ml · č. výrobku 1958

Biotechnologické složky a hed-
vábné proteiny zajišťují vzhled 
pevné pleti ve dne i v noci a za-
nechávají pokožku jemnou a hed-
vábnou.

TOP FINISH FLUID
Fluid

30 ml · č. výrobku 1967

Denní péče dodává pleti matný, 
zjemněný a přirozený vzhled. Sou-
bor účinných antioxodantů a vita-
mínů C, E a koenzymu Q10 podpo-
ruje účinek proti stárnutí a pomáhá 
pleti čelit každodennímu stresu. 
Perfektní jako báze pod make-up.

O2 MASK
O2 maska

P 250 ml · č. výrobku 963

Zvyšuje pružnost a pevnost, zvlh-
čuje pokožku, obnovuje epitel, 
svěžejší a hladší vzhled. Aktivní 
komplex s kyslíkem dodává po-
kožce zářivý vzhled a rovnoměr-
nou pleť.
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A Classic
Power Boost Treatment
Revitalizující ošetření

P · č. výrobku 834

Ošetření obsahuje:
ENZYME GEL PEELING · 6 ml
BOOSTER EMULSION · 5 ml
ACTIVATOR POWDER MASK · 7 g
PEEL-OFF GEL MASK · 80 ml
SKIN FORCE COMPLEX · 3 ml

A Classic Power Boost Treatment 
je inovativní všestranné ošetření 
proti stárnutí pleti, které poskytuje 
viditelné výsledky. Pleť je zbavena 
znečišťujících látek a intenzivně 
hydratována, minimalizují se vrás-
ky, linie a regenerují se buňky.

C Pure
Face Infusion 
Treatment
Ošetření

P · č. výrobku 516

Ošetření obsahuje:
ENZYME PEEL · 6 ml
ESSENTIAL POWDER · 0,8 g
NEUTRALIZER · 5 ml
SERUM · 5 ml
MASK POWDER · 5 g
CONCENTRATE · 3 ml
RELAXING CREAM · 10 ml

Ošetření C PURE chrání pleť proti 
poškození způsobenému agre-
sivními škodlivinami a vystavením 
světlu. Hodnotné oleje a zvlhčo-
vače obnovují rovnováhu pokožky. 
Vitamín C ve vysokých dávkách 
dodává pleti jemnější vzhled.

Caviar Power
Age-Reducing Tre-
atment In 45 Minutes
Ošetření

P · č. výrobku 507

Ošetření obsahuje:
PEELING (FÁZE 1) · 6 ml
CONCENTRATE (FÁZE 2) · 3,5 ml
MASK (FÁZE 3) · 10 ml

K tomuto exkluzivnímu ošetření 
kaviárem potřebujete jen 45 minut. 
Vaše pleť bude viditelně svěžejší. 
Zažijete relaxaci, pohodu a budete 
v rovnováze.

Caviar Power
Imperial Super-Lift 
Treatment
Imperial ošetření

P · č. výrobku 510

Ošetření obsahuje:
IMPERIAL PEELING PEARLS · 6 g
CAVIAR PUSH-UP CONCENTRATE · 4 ml
IMPERIAL SUPER-LIFT GEL · 6 ml

Liftingová inovace pro profesio-
nální ošetření v salonu. Může být 
použito jako ošetření s jednorázo-
vým efektem nebo jako ošetřovací 
program.

Collagen
Treatment
Collagen ošetření

P · č. výrobku 255

Ošetření obsahuje:
CLEANSING CREAM FOAM · 10 ml
PEELING · 10 ml
FILL-UP BALL + LIQUID · 1 kus / 4 ml
COLLAGEN MASK · 1 kus
COLLAGEN CREAM · 6 ml

Koncept ošetření pro profesionální 
kosmetiku s výrazným účinkem. 
Čisticí proces otevírá póry pro 
následný úspěch dalšího ošetření. 
Optimálně nastavené dávky kol-
agenu. Obsahuje výjimečnou kol-
agenovou masku. Rituální ošetření 
s efektivními způsoby účinku.

Complementary 
products
Age Return Carboxy 
Therapy Treatment
Age Return ošetření

P · č. výrobku 304

Ošetření obsahuje:
MASK · 1 ks
GEL · 20 g

Jedno ošetření - s mnoha možný-
mi způsoby využití. Nová Age Re-
turn Carboxy Mask a aktivující Age 
Return Carboxy Gel lze perfektně 
kombinovat s jinými produkty tak, 
aby byly pokryty potřeby pleti kaž-
dého zákazníka individuálně.

Nechte se hýčkat a objevte 
kvalitu, efekt i péči profesionála.

SALONNÍ OŠETŘENÍ
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Hyaluronic
Treatment
Hyaluronic ošetření

P · č. výrobku 533

Ošetření obsahuje:
MICRO PEELING · 7 ml
BUBBLE MASK · 8 ml
CONCENTRATE · 5 ml
MASSAGE JELLY · 3 g
FINISHING CARE · 10 ml

Ošetření proti stárnutí s multiaktiv-
ní kyselinou hyaluronovou pro in-
tenzivní přísun vlhkosti pro jemnou 
pokožku a hladkou a zářivou pleť. 
Zvlhčující a osvěžující účinek ze-
jména v horkých letních měsících.

Immun
Hydra Collagen Silk 
Intensive Treatment
Immun-intenzivní ošetření

P · č. výrobku 710

Ošetření obsahuje:
PHASE 1 - GEL PEELING · 5 ml
PHASE 2 - SKIN REFINER COLLAGEN · 2 ml
PHASE 3 - COLLAGEN MASK · 6 ml
PHASE 4 - COLLAGEN MOIST · 1,3 ml

V tomto ošetření mořský kolagen 
zajišťuje vydatné zásoby vlhkosti 
kůže s trvalým efektem. Pleť se jeví 
napnutá a stimuluje se její vlastní 
schopnost vázat vodu.

Repagen® Hyaluron 
Selection 7
Treatment
Ošetření

P · č. výrobku 507

Ošetření obsahuje:
CLEANSING CREAM FOAM · 10 ml
PEELING · 10 ml
HYDRA FLUID· 6 ml
MASK · 1 ks
COCOON FOAM · 10 ml
24H HYDRA CREAM · 3 ml

Ošetření Repagen® Hyaluron 
Selection 7 je jedno z nejmoder-
nějších v kosmetickém průmyslu. 
Komplex účinných látek nabízí 
optimální zážitek z péče o pleť 
v kosmetickém salonu. Výkonné 
kyseliny hyaluronové tvoří silnou 
síť ve všech vrstvách pokožky a 
zajišťují optimální přísun hydratace.

Skin Natural
Aloe Vera Hydra Boost 
Treatment
Ošetření

P · č. výrobku 192

Ošetření obsahuje:
CLEANSING CREAM FOAM · 7,5 ml
GEL PEELING · 7,5 ml
POWER CONCENTRATE · 2 ml
MASK · 1 ks
CREAM ·  7,5 ml

Hydratační péče je nezbytná pro 
zdravou pokožku, která vypadá 
čistě, hladce a plně. Ošetření Aloe 
Vera Hydra Boost kombinuje zvlh-
čující účinek aloe vera s antibakte-
riálními vlastnostmi extraktu ze ze-
leného čaje. Hydratační a chladicí 
péče je vhodná pro všechny typy 
pleti a je ideálním doplňkem pro-
duktů pro domácí péči.

SkinConCellular®
Treatment
Ošetření

P · č. výrobku 396

Ošetření obsahuje:
PEELING · 5 ml
MASK POWDER · 20 g
ROSE WATER · 20 ml
HYDRA CONCENTRATE AMPOULE · 2 ml
FINISHING CARE · 10 ml

Problém unavené a povadle vypa-
dající pleti se začíná objevovat již 
v mladých letech. Tato řada nabízí 
výrobky, které intenzivně revitali-
zují a hydratují pleť a dodávají jí zá-
řivý vzhled. Toho je dosaženo díky 
komplexu účinných látek z papá-
jového extraktu, ATP a kolagenu, 
který vitalizuje a zklidňuje pleť. 
Ošetření je k pleti velmi šetrné. Pro 
dokonalou péči, pleť revitalizuje a 
hydratuje.

Stri-Pexan
Face Treatment
Ošetření

P · č. výrobku 20100

Ošetření obsahuje:
ENZYME CLEARING PEEL · 12 ml
NEUTRALIZER · 10 ml
MASK · 12 ml
HYDRA GEL · 5 ml
SOFT FLUID · 3 ml

Velice efektivní a vrásky redukující 
ošetření STRI-PEXAN se na pleti 
projevuje okamžitým omlazujícím 
účinkem. Hlavním výsledkem je 
vyhlazení vrásek, regenerace a 
obnova pleti.



Katalog obsahuje stálé produkty, pokud si přejete objevit více: 
novinky, limitované edice, výhodné sety a miniatury, 

navštivte oficiální e-shop a web: www.klappcosmetics.cz.
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