
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



Merry Skin Care
Η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου πλησιάζει με τα Χριστούγεννα να είναι
προ των πυλών. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το όμορφο, περιποιημένο
δέρμα γεμάτο λάμψη και φρεσκάδα θα αναδειχθεί από τη σωστή επιλογή
φροντίδας.

Η Klapp Cosmetics σας προσκαλεί να παρασυρθείτε στον υπέροχο κόσμο
των προϊόντων της, με την υπόσχεση ότι δεν θα σας αφήσει ανεκπλήρωτη
καμία επιθυμία.

Τα Χριστουγεννιάτικα Skin Care Set, συνδυάζουν τα Best Seller προϊόντα
μας, ώστε να δρούν συνδυαστικά και βοηθούν να αντιστραφούν τα σημάδια
της γήρανσης. Οι ελκυστικές συσκευασίες των καλλυντικών  με κομψό
χριστουγεννιάτικο σχέδιο και μήνυμα ευχών είναι από μόνες τους δώρο και
έχουν ακόμα πιο ελκυστικότερες τιμές, για τις φίλες ή τους φίλους σας, αλλά
και για εσάς την ίδια.

Περιηγηθείτε στους συνδυασμούς της Klapp Cosmetics για μία
απολαυστική εμπειρία περιποίησης, ξεκινώντας απο το καθιερωμένο
Χριστουγεννιάτικο Beauty ημερολόγιο που κρύβει μέσα του 24 μοναδικές
Mini εκπλήξεις περιποίησης και ομορφιάς.

Σας Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα.



CAVIAR POWER 
Extrait de Caviar Concentrate

Αμπούλες αντιγήρανσης με κύριο
συστατικό τα πολύτιμα εκχυλίσματα
χαβιαριού. Ενεργοποιούν τον μεταβολισμό
των κυττάρων και να προωθούν τις
διαδικασίες επιδιόρθωσης στο δέρμα.
Ιδανικές για ξηρό δέρμα που είναι φτωχό σε
λιπίδια.

(Ref. No.: 1061) 2 x 2 ml

SKIN NATURAL  
Aloe Vera Power Concentrate

Αμπούλες με αλόη βέρα ενυδατώνουν και
καταπραΰνουν το δέρμα. Το δραστικό
συστατικό Aloe Vera Barbadesis παρέχει
μεγάλη θρεπτική αξία. Οι πρωτεΐνες, τα
πεπτίδια και η βιταμίνη Ε προωθούν την
ανανέωση των κυττάρων. 

(Ref. No.: 1064) 2 x 2 ml

C PURE 
Power Concentrate

Αμπούλες με βιταμίνη C έχουν συσφικτική
και αντιοξειδωτική δράση. Τα δραστικά
συστατικά μαζί με τα οξέα φρούτων
αναζωογονούν και λειαίνουν το δέρμα.
Επίσης ενυδατώνουν και αναστέλλουν τη
διάσπαση του κολλαγόνου.
 
(Ref. No.: 1065) 2 x 2 ml

SKINCONCELLULAR® 
Push Up Concentrate

Αμπούλες σύσφιξης με ειδικά συστατικά
που διεισδύουν στο δέρμα και μπορούν
να διεγείρουν τους ινοβλάστες στην
παραγωγή νέων ινών κολλαγόυ
υποστηρίζουν το δέρμα και συμβάλλουν
στη μείωση των ρυτίδων και  στην
καλύτερη ενυδάτωση του.

(Ref. No.: 1062) 2 x 2 ml

HYALURONIC 
Power Concentrate

Αμπούλες με υαλουρονικό οξύ που είναι ιδανικό
συστατικό για τη μείωση των ρυτίδων. Βοηθούν
στη μεταφορά υγρασίας στην επιδερμίδα και την
διατήρηση της φρεσκάδας του δέρματος.
Απορροφούνται γρήγορα αφήνοντας μία αίσθηση
σφριγηλότητας και απαλότητας στο δέρμα.

(Ref. No.: 1063) 2 x 2 ml

Power Concentrate, απολαύστε την ενεργό δύναμη των
δραστικών συστατικών που κρύβουν μέσα.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Something Special for Someone Beautiful

Το concept ορίζει να ανοίγετε κι από ένα κουτάκι κάθε ημέρα
του Δεκεμβρίου, αλλά εάν θελήσετε να τα ανοίξετε όλα με τη
μία, θα σας δικαιολογήσουμε απόλυτα. Είναι πανέμορφα ένα
προς ένα. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, αποκτήστε το και
ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση για την πιο όμορφη εποχή
του χρόνου, τα Χριστούγεννα! 

(Ref. No.: 1078) 21 x 2ml | 2 x 7,5ml | 1x 5ml

Christmas Countdown
24 παράθυρα, 24 μέρες μοναδικής απόλαυσης.



COLLAGEN 
24H Cream Rich

Πλούσια κρέμα με υψηλή περιεκτικότητα σε
λιπίδια. Τα δραστικά συστατικά, ενισχύουν τον
ιστό της επιδερμίδας και προσφέρουν έντονη
ενυδάτωση.

(Ref. No.: 1066) 20 ml

CAVIAR POWER 
Day Cream

Κρέμα ημέρας κατά της γήρανσης του
δέρματος, βοηθάει την σύσφιξη της
δομής της επιδερμίδας και την τόνωση
των προστατευτικών μηχανισμών.

(Ref. No.: 1067) 15 ml

STRI-PEXAN 
Eye Care Intensive cream

Κρέμα ματιών για ορατή μείωση των
ρυτίδων, των μαύρων κύκλων και των
οιδήματων. Παράλληλα συσφίγγει και
λειαίνει το δέρμα.

(Ref. No.: 1060) 7.5 ml

CHI YANG EXCLUSIVE 
Luxury Body Cream with Sparkling Effect

Μια Limited Edition κρέμα σώματος για την
απόλυτη πολυτέλεια στο σώμα. Χαρίζει στο
δέρμα βελούδινη υφή, πλούσια ενυδάτωση,
απαλότητα και λάμψη που διαρκεί.

(Ref. No.: 1069) 200 ml

HYALURONIC 
Mask

Μάσκα με υαλουρονικό οξύ για βαθιά
ενυδάτωση & σύσφιξη του δέρματος.
Η επιδερμίδα αναζωογονείται και αποκτά
μια φυσικά λαμπερή και ομοιόμορφη όψη.

(Ref. No.: 1068) 15 ml

Βest seller προϊόντα σε μίνι συσκευασίες.

CAVIAR POWER 
Eye Care Liquid Serum

Ορός ματιών για λείανση των ρυτίδων.
Προσφέρει υψηλή ενυδάτωση, διεγείρει
την παραγωγή κολλαγόνου και είναι
κατάλληλο ως βάση μακιγιάζ των ματιών.

(Ref. No.: 1621) 5 ml



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

Serum
Ένας πολυτελής και εξαιρετικά συμπυκνωμένος ορός με
ενεργά συστατικά υψηλής τεχνολογίας για ορατά
αποτελέσματα σύσφιξης. Η σύνθεση διαφόρων τύπων
κολλαγόνου και τα μικροσφαιρίδια ρουμπινιού κάνουν το
δέρμα να φαίνεται ορατά πιο λείο, χαρίζοντας
μακροπρόθεσμο και έντονο αποτέλεσμα.

Global Anti-Age Cream
Ο συνδυασμός ενεργών συστατικών υψηλής τεχνολογίας
δίνει σε αυτήν την εξαιρετική κρέμα πολυδραστική,
αντιγηραντική δράση, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες αιτίες
γήρανσης του δέρματος. Στοχεύει στην αύξηση της
ελαστικότητας και της σφριγηλότητας του δέρματος και
μειώνει τις λεπτές ρυτίδες. Για νεανική εμφάνιση, λαμπερό
όμορφο δέρμα.

(Ref. No.: 1073) 15 ml & 50 ml

"Beauty begins the moment you decide to be yourself"
Coco Chanel 



''Elegance  is the only beauty that never fades''
Audrey  Hepburn 

DIAMOND 
Day & Night Cream Rich

Η χριστουγεννιάτικη έκδοση της Diamond Cream Day & Night Rich
σε συλλεκτική συσκευασία διαμαντιού, έχει πλούσια πολυτελής υφή.
Τα ειδικά επιλεγμένα ενεργά συστατικά παρέχουν στην επιδερμίδα,
αποτελεσματική προστασία κατά της πρόωρης γήρανσης.
Η ενισχυμένη σύνθεση λιπιδίων παρέχει ακόμα πιο εντατική
περιποίηση, αφήνει την επιδερμίδα εμφανώς πιο σφριγηλή, λεία,
φρέσκια και πιο νεανική.

(Ref. No.: 1081) 30 ml

Χριστουγεννιάτικη συλλεκτική συσκευασία σε σχήμα διαμαντιού



A CLASSIC FACE CARE SET
Revital Serum, Effect Mask & Cream 24H

Revital Serum
Αναζωογονητικός ορός για όλους τους τύπους δέρματος ενισχύει τη
ζωτικότητα και την ελαστικότητα του δέρματος μέσω πολύτιμων
λιποσωμάτων και του οργανικού υαλουρονικού οξέος. Η δομή του
δέρματος βελτιώνεται μακροπρόθεσμα και αντιμετωπίζεται η πρόωρη
γήρανση του δέρματος.

Cream 24H
Η πλούσια κρέμα με ρετινόλη θρέφει την ώριμη, απαιτητική
επιδερμίδα αφήνοντας την λεία και απαλή. Ένα σύμπλεγμα βιταμινών
υποστηρίζει τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης και διεγείρει το
σχηματισμό κολλαγόνου αντιμετωπίζοντας τη γήρανση του δέρματος.

Effect Mask
Μάσκα σε μορφή Gel με συσφικτική και αντιγηραντική δράση. Το
σύμπλεγμα συστατικών από αλόη βέρα, βιταμίνη Α, Ε & F
προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, διατηρώντας την υγρασία του
δέρματος.

(Ref. No.: 1070) 30 ml & 30 ml & 50 ml

Aπογειώνοντας την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σας.



CAVIAR POWER EXCLUSIVE BOX
Imperial Serum, Imperial 24H Jelly Cream & Pocket Mirror

Serum
Πολυτελής ορός υψηλής τεχνολογίας, συνδυάζει τη φυσική πολυτέλεια
και τα τελευταία συστατικά υψηλής τεχνολογίας. Ο νέος και ιδιαίτερα
ελκυστικός ορός έχει υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών για
μια ορατή βελτίωση της επιδερμίδας. Τα ενεργά συστατικά και το
εκχύλισμα χαβιαριού ενισχύουν τη δομή του δέρματος και καθυστερούν
τη γήρανση των κυττάρων.

24H Jelly Cream
Η 24ωρη κρέμα σε μορφή τζέλ είναι η ιδανική φροντίδα μετά το
Imperial Serum και μπορεί να εφαρμοστεί ως εξαιρετική βάση μακιγιάζ. 

Pocket Mirror
Αναμνηστικό καθρεφτάκι τσέπης της σειράς Caviar Imperial.

(Ref. No.: 1076) 40 ml, 30 ml & 1 piece

Ageing is a fact of life, looking your age isn't...



SKIN NATURAL ALOE VERA FACE CARE SET 
Aloe Vera Gel & Aloe Vera Cream

Aloe Vera Cream
Κρέμα 24ωρη για όλους τους τύπους δέρματος. Τα πολύτιμα
και πολύ συμπυκνωμένα δραστικά συστατικά, προσφέρουν
εντατική υγρασία και καταπραΰνουν το δέρμα. Επίσης το
κολλαγόνο υποστηρίζει τη διαδικασία ανανέωσης των
κυττάρων ώστε η επιδερμίδα να φαίνεται αναζωογονημένη.

Aloe Vera Gel
ο εξαιρετικά συμπυκνωμένο τζελ αλόης ενυδατώνει το
ευαίσθητο, ξηρό και ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα. Με
την ενίσχυση των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης,
βελτιώνεται η δερματική δομή χαρίζοντας σφριγηλότητα στην
επιδερμίδα. Έχει αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση.

(Ref. No.: 1071) 15 ml & 15 ml

Aloe Vera, η φύση δείχνει τη λύση



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

Hangover – Age Fight Serum
Ορός που επαναφέρει την φρεσκάδα στο κουρασμένο δέρμα.
Ο αντιγηραντικός ορός με υαλουρονικό οξύ, αναζωογονεί την
επιδερμίδα, βοηθάει στα οιδήματα που μπορεί να έχει ένα
ταλαιπωρημένο δέρμα και στην σφριγηλότητα του
προσώπου.

All Day Long – 24H Hydro Cream
Κρέμα 24ωρη ενυδάτωσης και αντιγήρανσης. Τα δραστικά
συστατικά τρέφουν και προστατεύουν το δέρμα που πάσχει
από έλλειψη υγρασίας και απώλεια ελαστικότητας. Μπορεί να
υποστηρίξει το δέρμα με εντατική ενυδάτωση και βοηθάει
στην λείανση των ρυτίδων.

(Ref. No.: 1075) 15 ml & 50 ml

Ιδανικός συνδυασμός για κάθε σύγχρονο άνδρα που
ενδιαφέρεται για την εμφάνιση του..



STRI-PEXAN FACE CARE SET
Serpentine Serum & Intensive Cream

Serpentine Serum
Ορός ενισχυμένος για μία μη επεμβατική μέθοδο μείωσης των ρυτίδων.
Περιέχει Syn Ake®, ένα μικρό συνθετικό δραστικό συστατικό πεπτιδίου
που βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρυτίδων για ένα άμεσο και
μακράς διάρκειας αποτέλεσμα. Αναστέλλει τη συστολή των μυών του
προσώπου στοχεύοντας στη σύσφιξη του δέρματος. 

Intensive Cream
Κρέμα με έντονη δράση για μείωση των ρυτίδων. Μία εντατική φροντίδα
του δέρματος μέσω πολύτιμων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων, που
προστατεύουν και καταπραΰνουν την επιδερμίδα. Ο μεταβολισμός του
δέρματος διεγείρει τον κυτταρικό κύκλο εργασιών ενισχύοντας τον
ενδογενή μεταβολικό ρυθμό. Η θερμαντική δράση των συστατικών
διεγείρει τον μεταβολισμό των κυττάρων και αυξάνει την παραγωγή
κολλαγόνου. Προσφέρει ανανεωμένη εμφάνιση, μειωμένες γραμμές και
ρυτίδες.

(Ref. No.: 1074) 15 ml & 10 ml

Λιγότερες ρυτίδες, περισσότερη σφριγηλότητα.



SOFT PLEASURE
Cashmere Body Butter

Cashmere Body Butter
Το νέο Cashmere Body Butter είναι κάτι περισσότερο από μία απλή
περιποίηση σώματος. Πλούσιο σε πολύτιμα φυσικά έλαια θρέφει
εντατικά το δέρμα. Η πλούσια υφή με ένα δραστικό συστατικό που
λαμβάνεται από το κασμίρι, το βούτυρο καριτέ, το αμυγδαλέλαιο και το
υαλουρονικό οξύ εξασφαλίζει επαρκή υγρασία και άμεση βελούδινη
αίσθηση δέρματος. Το πολυτελές βούτυρο σώματος απορροφάται
γρήγορα, τρέφει το ξηρό και τραχύ δέρμα και χαϊδεύει το σώμα με μια
λεπτή σύνθεση αρώματος. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη φροντίδα
του ευαίσθητου και ξηρού δέρματος.

(Ref. No.: 7212) 200ml

I'm nicer when my skin looks good
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