




HYALURONIC
Power Concentrate

Preparat przeznaczony dla każdego 
rodzaju skóry odwodnionej, łączy 
w sobie intensywność i efektyw-
ność nawilżania. Delikatna kon-
systencja koncentratu jest szybko 
absorbowana przez skórę, która 
zostaje dogłębnie nawilżona 
i wygładzona.

(Nr art.: 1625) 2 x 2 ml

C PURE
Power Concentrate

Skoncentrowana forma witaminy C 
w postaci wygodnego w użyciu se-
rum. Wzmacnia strukturę kolagenu, 
chroni przed destruktywną aktyw-
nością wolnych rodników i zapewnia 
zmęczonej, suchej skórze zastrzyk 
energii.

(Nr art.: 1627) 2 x 2 ml

SKINCONCELLULAR®

Push Up Concentrate

Intensywnie liftingujące ampułki przezna-
czone dla każdego rodzaju skóry wyma-
gającej wygładzenia. Aktywna substan-
cja z akacji senegalskiej (Acacia senegal 
gum) i aminopeptydy zawarte w sub-
stancji o nazwie Matrixyl® pomagają
skórze w zwalczaniu zmarszczek, 
wygładzają ją i napinają.

(Nr art.: 1624) 2 x 2 ml

SKIN NATURAL 
Aloe Vera Power Concentrate

Skoncentrowane serum z wysoką za-
wartością aloesu, nie tylko uzupełnia 
niedobory wilgoci, ale również łagodzi 
podrażnienia. Idealnie nadaje się do 
skóry wrażliwej.

(Nr art.: 1626) 2 x 2 ml

Kompleksowa pielęgnacja 
zamknięta w ampułce!



Moc piękna 
w mini rozmiarze!

CAVIAR POWER
Eye Care Liquid Serum

Delikatny preparat o konsystencji jedwabistego 
żelu, bogaty w ekstrakt z kawioru oraz naturalne 
biopeptydy. Przeznaczony do pielęgnacji każdego 
rodzaju skóry, szczególnie do skóry suchej, ze-
stresowanej i wymagającej regeneracji. Pomaga 
skórze przeciwdziałać oznakom starzenia. Natu-
ralne biopeptydy i aktywne substancje kawiorowe 
naniesione na okolice oczu, pozwalają tym par-
tiom skóry odzyskać młody, świeży wygląd.

(Nr art.: 1621) 5 ml

COLLAGEN
24H Cream Rich

Niezwykle bogaty krem odżywczy przeznaczo-
ny do pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej i znisz-
czonej. Olej arganowy zapewnia regenerację 
i odbudowę, nawilża, odmładza i wygładza 
skórę. Olej makadamia opóźnia procesy sta-
rzenia się skóry i intensywnie nawilża. Wysoka 
zawartość kolagenu morskiego w widoczny 
sposób napina skórę wpływając pozytywnie na 
zachowanie młodzieńczych konturów.

(Nr art.: 1628) 20 ml

STRI-PEXAN
Eye Care Intensivecream

Krem stworzony specjalnie dla 
wzmocnienia i wygładzenia de-
likatnej skóry w okolicach oczu. 
Regularne stosowanie powoduje 
spłycenie linii i zmarszczek, reduk-
cję ciemnych obwódek pod oczami 
oraz opuchlizny. 

(Nr art.: 1620) 7,5 ml

CHI YANG EXCLUSIVE
Luxury Body Cream 
with Sparkling Effect

Luksusowy i przyjemnie perfumowany bal-
sam do ciała stworzony do suchej i wrażliwej 
skóry. Proteiny jedwabiu sprawiają, że skóra 
staje się jedwabista w dotyku, a srebrne 
drobinki nadają jej blasku.

(Nr art.: 1632) 200 ml



IMMUN
Repair Cream Concentrate

Tłusty krem o bogatym składzie i 24 h działaniu, 
przeznaczony do pielęgnacji skóry z zaburzo-
nymi funkcjami, wrażliwej oraz bardzo suchej. 
Normalizuje i uspokaja, przywracając naturalną 
równowagę. Zalecany do stosowania szczegól-
nie zimą.

(Nr art.: 1629) 15 ml

HYALURONIC
Day & Night Cream

Intensywnie nawilżający krem na dzień 
i na noc, z potrójnie aktywnym kompleksem
kwasu hialuronowego, olejkiem z pestek 
winogron, jojoba i skwalenem.

(Nr art.: 1630) 15 ml

A CLASSIC
Effect Mask

Lekka, żelowa maska z efektem liftingującym
zapewnia skórze zestresowanej odżywienie
i nawilżenie. Ekskluzywny kompleks składników
aktywnych, aloesu i witamin zapewnia
ochronę przed wolnymi rodnikami. Struktura
skóry zostaje wzmocniona, a cera wygląda
świeżo i witalnie.

(Nr art.: 1623) 30 ml

Pielęgnacja szyta 
na miarę Twojej skóry!





Ekskluzywne zestawy, które rozpieszczą 
Twoją skórę i zmysły!

A CLASSIC FACE CARE SET
Revital Serum, Effect Mask & Cream

Revital Serum
Lekka, ale intensywna pielęgnacja dla każdego rodzaju skóry, która dostarcza jej
cennych liposomów oraz kwasu hialuronowego. Struktura skóry zostaje wzmocniona,
co przeciwdziała jej przedwczesnemu starzeniu.

Effect Mask
Lekka, żelowa maska z efektem liftingującym zapewnia skórze zestresowanej odżywienie
i nawilżenie. Ekskluzywny kompleks składników aktywnych, aloesu i witamin zapewnia
ochronę przed wolnymi rodnikami. Struktura skóry zostaje wzmocniona, a cera wygląda
świeżo i witalnie.

Cream
Bogaty krem pielęgnuje dojrzałą i wymagającą skórę, sprawiając, że staje się delikatna i jędrna. 
Kompleks witamin wspomaga mechanizmy naprawcze i stymuluje tworzenie kolagenu, który 
przeciwdziała starzeniu.  

(Nr art.: 1633) 30 ml & 50 ml & 30 ml



Ekskluzywna pielęgnacja 
z oszałamiającym efektem!

REPAGEN® EXCLUSIVE FACE CARE SET
Serum & Global Anti-Age Cream

Serum
Luksusowe, wysokoskoncentrowane serum z najnowocześniejszymi składnikami zapewniającymi 
intensywny efekt odmłodzenia. Platyna Matri-XEM, Matrixyl™ synthe´6™ i Tens‘Up™ stymulują
syntezę kolagenu w skórze właściwej i naskórku, pozostawiając skórę widocznie gładszą. 

Global Anti-Age Cream
Połączenie wysokowydajnych, zaawansowanych technologicznie składników zapewnia „globalne
efekty” w przeciwdziałaniu starzeniu się skóry. Zwiększa się elastyczność i jędrność skóry,
a linie i zmarszczki ulegają spłyceniu. 

(Nr art.: 1636) 15 ml & 50 ml

COLLAGEN SET
24H Cream & Eye Care Cream

24H Cream
Dzienno-nocny krem o lekkiej konsystencji do pielęgnacji dojrzałej skóry (dobrze tolerowany również
przez skóry tłuste i skłonne do zanieczyszczeń). Wysoka zawartość kolagenu morskiego w widoczny
sposób napina skórę wpływając pozytywnie na zachowanie młodzieńczych konturów. Skóra staje się
delikatniejsza i bardziej aksamitna, zwiększa się jej nawilżenie, napięcie i elastyczność.

Eye Care Cream
Krem przeznaczony do intensywnej pielęgnacji wrażliwej skóry okolic oczu. Dzięki obecności roz-
puszczalnej formy kolagenu – na powierzchni naskórka powstaje płaszcz o właściwościach wiążą-
cych wodę, co powoduje, że skóra staje się bardziej napięta i elastyczna. Odmładzające działanie 
kosmetyku uzupełnia olej sojowy wraz z kwasem hialuronowym. Witamina C łagodzi cienie pod 
oczami i rozświetla delikatną skórę powiek. 

(Nr art.: 1634) 50 ml & 20 ml



LUXURY HAND CARE SET
Repagen® Exclusive Hand Care Cream 
& Repagen® Body Antiaging Moisturizing Hand Mask

Repagen® Exclusive Hand Care Cream
Luksusowy, bogaty krem do rąk dla delikatnych, elastycznych i młodzieńczo gładkich dłoni.
Skoncentrowana formuła ze składnikami najwyższej jakości rozpieszcza wymagającą
i zestresowaną skórę.

Repagen® Body Anti-Aging Moisturizing Hand Mask
Maska do rąk z cennymi naturalnymi olejami, masłem shea oraz wyciągami roślinnymi. Rozpieszcza
zniszczoną i przesuszoną skórę dłoni, jednocześnie intensywnie ją nawilżając i odżywiając.

(Nr art.: 1635) 75 ml & 3 pary 

IMMUN FACE CARE SET
Daily Cream Protection & Gentle Eye Protection Gel

Daily Cream Protection
Krem o przyjemnie lekkiej konsystencji, optymalnie zaopatrujący skórę w wilgoć. Biotech nologiczne 
substancje aktywne wzmacniają właściwy skórze system obronny, uspokajają podrażnioną skórę 
i zapobiegają jej przedwczesnemu starzeniu się. Idealny dla skóry su chej i wrażliwej. 

Gentle Eye Protection Gel
Żel do intensywnej pielęgnacji skóry w okolicach oczu. Pomaga uelastycznić i nawilżyć skórę oraz 
poprawia jej wygląd. Polecany dla osób noszących soczewki kontaktowe.

(Nr art.: 1637) 50 ml & 10 ml 





Intensywna pielęgnacja skóry 
prawdziwego mężczyzny!

MEN FACE CARE SET
Hangover – Age Fight Serum & All Day Long – 24H Hydro Cream

Hangover – Age Fight Serum
Serum anti-age z ekstraktem z zielonej kawy, kwasem hialuronowym, sokiem z brzozy, kombuchką 
oraz ekstraktem z perskiego drzewa jedwabnego. Usuwa oznaki zmęczenia, wygładza i napina skórę.

All Day Long – 24H Hydro Cream
24 h krem nawilżający zawierający ekstrakt z zielonej kawy, kwas hialuronowy, ekstrakt z buraka 
cukrowego, skrobię kukurydzianą i Avocadyn. Intensywnie nawilża, zapobiega przesuszaniu, uspokaja 
i chroni skórę – również po goleniu.

(Nr art.: 1638) 15 ml & 50 ml



Ekskluzywne zestawy 
zapewniające Twojej 
skórze prawdziwy luksus!

Comfort Antiage Eye Cream (All Skins)
Delikatny krem na skórę okolic oczu z 3,6% zawartością kompleksu TCR3-PLUS wspierającego 
telomery oraz aktywność regeneracyjną komórek. Jest natychmiast absorbowany przez wrażliwe 
okolice Twoich oczu, przynosząc im wspaniałe uczucie świeżości i wygładzając w widoczny sposób 
zmarszczki. Dodatkowo koncentrat Eyeseryl® zapewnia efekt redukcji obrzęków i przywraca napię-
cie, elastyczność oraz właściwe nawilżenie. Okolice oczu zyskują perspektywę świeżego i młodego 
wyglądu w przyszłości.

Ultimate Antiage Concentrate (Mature)
Silny koncentrat z najwyższą dawką 4,1% kompleksu TCR3-PLUS, wspierającego telomery oraz rege-
nerację komórek, jest natychmiastowym rozwiązaniem na opóźnienie starzenia się skóry. Już po pierw-
szym zastosowaniu skóra zyskuje niesamowitą miękkość i wygląda zdecydowanie młodziej. 

24H Antiage Luxurious Cream (Mature)
Bogaty krem przeznaczony do pielęgnacji dojrzałej skóry. Zawiera wysoką dawkę 3,6% aktywnego 
kompleksu TCR3-PLUS wspierającego telomery i aktywność regeneracyjną komórek. Kosmetyk 
zwiększa poziom nawilżenia, elastyczność i strukturę skóry oraz poprawia kontury twarzy.

Pozwól ludziom wokół Ciebie zastanawiać się ile masz lat! 
Olśniewaj ich młodzieńczym blaskiem!

(Nr art.: 1640) 20 ml & 50 ml & 50 ml

REPACELL® EXCLUSIVE BOX
Comfort Antiage Eye Cream (All Skins), Ultimate Antiage Concentrate (Mature) & 24H Antiage Luxurious Cream (Mature)



Więcej niż zwykły prezent!

Luminous Serum Concentrate
Wysokiej jakości serum z kapsułowanym złotym pudrem natychmiast nadaje
cerze świeży wygląd. Połączenie substancji czynnej QT40® oraz niskomolekularnego
kwasu hialuronowego z wysokoskoncentrowanym ekstraktem z winogron
królewskich wspiera poprawę konturu twarzy. Prowitamina B5 zawarta 
w kosmetyku przyczynia się do skutecznej pielęgnacji skóry. 

24H Cream Mousse
24 h krem o lekkiej konsystencji musu przeznaczony dla każdego typu cery ze wskazaniem na cerę 
mieszaną od 35 r.ż. Sekret kosmetyku tkwi w unikalnej kompozycji wyselekcjonowanego ekstraktu 
królewskich winogron oraz innowacyjnego aktywatora skóry QT40®. Wspomagająco działa gliko-
proteina, która ma właściwości ochronne i restrukturyzujące. Olej z pestek winogron, witamina E 
oraz gliceryna pielęgnują i nawilżają skórę.

(Nr art.: 1641) 50 ml & 50 ml

REPACELL® EXCLUSIVE BOX
Comfort Antiage Eye Cream (All Skins), Ultimate Antiage Concentrate (Mature) & 24H Antiage Luxurious Cream (Mature)

CUVEE PRESTIGE EXCLUSIVE BOX
Luminous Serum Concentrate & 24H Cream Mousse 

Mistrzowki eliksir młodości.





Eye Care Cream
Kompleksowa pielęgnacja wrażliwych okolic oczu w postaci delikatnego kremu, który dzięki zawar-
tości wysokowydajnych składników aktywnych, takich jak pył diamentowy i bioferment z alg mor-
skich, naprawia uszkodzenia skóry w okolicach oczu oraz rozjaśnia cienie pod oczami. Zmarszczki 
stają się mniej widoczne, a oczy nabierają młodzieńczego blasku.

Serum Concentrate
Luksusowe serum z pyłem diamentowym dostarcza skórze moc składników aktywnych, takich jak 
kwas hialuronowy i ekstrakt z Acmella Oleracea („naturalny botoks“). Zmarszczki i drobne linie zo-
stają zredukowane, a naturalny system naprawczy skóry pobudzony. Dzięki dogłębnemu nawilżeniu 
skóra nabiera młodzieńczego blasku.

Day & Night Cream
Przyjemna konsystencja kremu na dzień i na noc rozpieszcza i pielęgnuje skórę. Diamentowy pył, 
ekstrakt z Acmella Oleracea i kwas hialuronowy wspomagają funkcję barierową skóry, przeciwdzia-
łając oznakom przedwczesnego starzenia i poprawiając jej wygląd. Zostaje ona zaopatrzona 
w niezbędne nawilżenie gwarantujące gładkość i jędrność.

(Nr art.: 1639) 15 ml & 50 ml & 50 ml

Diamenty – piękno
w najczystszej postaci!

DIAMOND EXCLUSIVE BOX
Eye Care Cream, Serum Concentrate & Day & Night Cream

DIAMENT
Przez długi czas diamenty uważano za najcenniejsze kamienie – 
symbol bogactwa, energii i elegancji. Marilyn Monroe doskonale 
wiedziała, że są one najlepszym przyjacielem każdej kobiety. To 
właśnie ich pył stał się bardzo cennym składnikiem luksusowych 
kosmetyków. Doskonale mineralizuje on skórę, stymulując mikro-
cyrkulację dzięki czemu twarz odzyskuje młody, świeży wygląd. 
Stanowi także doskonałą ochronę przed promieniami UV – odbija 
światło. W ten sposób produkty z dodatkiem diamentowego pyłu 
nadają również blasku zmęczonej, szarej i ziemistej cerze.



KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo
www.klapp-cosmetics.pl

Kalendarz adwentowy i torebki świąteczne.

TOREBKA NA 
KALENDARZ ADWENTOWY

(Nr art.: 80022) 

BOŻONARODZENIOWA 
TOREBKA PREZENTOWA

(Nr art.: 80021)

KALENDARZ ADWENTOWY
Ekskluzywny kalendarz adwentowy, który rozpieszcza skórę 
każdego dnia dawką intensywnego odżywienia w postaci ampułek 
i mini produktów stanowiących doskonałą niespodziankę dla fanów 
luksusowych kosmetyków.

(Nr art.: 1642) 21 x 2 ml & 2 x 7,5 ml & 5 ml


