
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

CAVIAR POWER 
IMPERIAL WHITE
Professional beauty care

Made in Germany

NEW!



Συσφίγγει και ανορθώνει την επιδερμίδα.
Βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
Μειώνει τις ρυτίδες.
Καταπραΰνει την επιδερμίδα.
Μειώνει την ερυθρότητα.
Εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. 
Μειώνει την εμφάνιση των σκούρων κηλίδων & κηλίδων
γήρανσης.
Χαρίζει ακαταμάχητη λάμψη & φωτεινότητα.
Υποστηρίζει την προστασία της επιδερμίδας από τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Με κάθε πίεση του dispenser οι πέρλες σπάνε μία-μία και καθως
ερχονται σε επαφη με το δερμα απελευθερώνουν τα ισχυρα
ενεργά συστατικά τους.

Εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. 
Πλούσια κρέμα ενυδάτωσης. 
Συσφίγγει και ανορθώνει άμεσα την επιδερμίδα.
Βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
Υποστηρίζει την προστασία της επιδερμίδας από τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Αναπτύξαμε μια μοναδική επαναστατική καινοτομία από
κρεμώδη μαργαριτάρια σε υφή τζέλ για την υποστήριξη των
αντιοξειδωτικών λειτουργιών του δέρματος. 
Η πρωτοποριακή υφή λιώνει στο δέρμα  αγκαλιάζοντας το
απαλά.

CAVIAR POWER 
Imperial 24H Pearl-in-Gel White

CAVIAR POWER
Imperial Serum White

80 %
95 %
75 %

80 %
 Συσφίγγει και ανορθώνει άμεσα την επιδερμίδα

Εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. 

Ομοιόμορφο, αψεγάδιαστο και λαμπερό δέρμα

Μειώνει την εμφάνιση των σκούρων κηλίδων 

80 %
85 %
70 %

95 %
 Συσφίγγει και ανορθώνει άμεσα την επιδερμίδα

Εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. 

Μειώνει την εμφάνιση των σκούρων κηλίδων & κηλίδων γήρανσης.

Δίνει λάμψη & φωτεινότητα

*Ανεξάρτητη δοκιμή καταναλωτών με 20 γυναίκες, αποτελέσματα μετά από τέσσερις εβδομάδες καθημερινής εφαρμογής δύο φορές την ημέρα

 
*

 
*



Η σειρά CAVIAR POWER IMPERIAL WHITE έχει σχεδιαστεί για το κανονικό
δέρμα που χρειάζεται αναγέννηση για να εξισορροπήσει την ανομοιόμορφη
επιδερμίδα και να βελτιώσει τη σφριγηλότητα του δέρματος.

Η Klapp Cosmetics αποκαλύπτει το τρισδιάστατο μυστικό της λαμπερής και όμορφης επιδερμίδας.

Με το πέρασμα των χρόνων η επιδερμίδα να χάνει το ομοιόμορφο χρώμα της και να γίνεται ξηρή,
θαμπή, τραχιά και άτονη. Μέσω καινοτόμων καλλυντικών τεχνολογιών η φυσική ισορροπία του
δέρματος μπορεί να βελτιστοποιηθεί προσφέροντας μια εναρμονισμένη, τέλεια εμφάνιση δέρματος.

1.Πέρλες που σπάνε μία-μία και καθως ερχονται σε επαφη με το δερμα απελευθερώνουν τα ισχυρα
ενεργά συστατικά τους.

2.Απόδοση προϊόντος μέσω μοναδικού συνδυασμού ενεργών συστατικών.

3.Εκχύλισμα χαβιαριού για θετική επίδραση στη δομή του δέρματος. Εκχύλισμα Liliaceae για πιο
ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Camellia Sinensis για υποστήριξη των αντιοξειδωτικών λειτουργιών του
δέρματος.

BRIGHT & SHAPE TECHNOLOGY
Τεχνολογία που ενισχύει την κύρια επίδραση των προϊόντων CAVIAR POWER Imperial White.
Η σύνθεση της βελτιώνει το περίγραμμα του προσώπου και εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της
επιδερμίδας χαριζοντας ακαταμάχητη λάμψη & φωτεινότητα.

CAVIAR POWER IMPERIAL WHITE 
Benefits



Ενισχύει τη ζωτικότητα του δέρματος και ενισχύει σε βάθος τη δράση αναγέννησης

WHITE
Βελτιώνει το  περίγραμμα του
προσώπου και εξισορροπεί το
χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ζωτικότητα

Ενυδάτωση

Ελαστικότητα

Σύσφιξη περιγράμματος

Ομοιόμορφη υφή δέρματος 

Λαμπερή επιδερμίδα  

Βελτιωμένη υφή δέρματος 

Αντιρυτιδική

Κατά του στρες του δέρματος

x

CAVIAR POWER
Imperial Serum

CAVIAR POWER Imperial
Serum White

CAVIAR POWER Imperial
24H Pearl-in Gel White
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x

x

x

x
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WHITE & BLACK CAVIAR 

BLACK
Βελτιώνει την ελαστικότητα

και την όψη του δέρματος. 

Εξατομικεύστε τις ανάγκες του δικού σας δέρματος, συνδυάζοντας τα προϊόντα της σειράς





KLAPP Cosmetics Greece www.klapp-cosmetics.gr


