
MENU SPA 
KLAPP COSMETICS



REPACELL do 75 min  350 PLN
Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3 - PLUS nagrodzonego nagrodą Nobla w 2009 r.,który 

jest w stanie przedłużyć żywotność i młodość komórek. Ponadto w zabiegu wykorzystano składniki t.j. Proteo-

lea, który usuwa toksyczne metabolity z komórek, Vitasource – aktywator telomerazy, oraz komórki macierzyste 

z Mikołajka nadmorskiego, silnie oddziaływujące na proces regeneracji skóry. Zabieg jest dostępny w dwóch 

wersjach. Dla skór wrażliwych oraz dla skór normalnych, po 30 roku życia. Ma silne działanie przeciwstarzenio-

we, wygładzające zmarszczki, chroniące komórki naskórka przed uszkodzeniami przez czynniki zewnętrzne.

CUVEE PRESTIGE do 75 min  380 PLN
Luksusowa pielęgnacja dla każdego typu cery po 35 r.ż. oparta na unikatowym i wyjątkowym w swojej kom-

pozycji składzie, opartym na bazie komórek macierzystych z białych winogron cuvee używanych do produkcji 

najlepszych szampanów na świecie. Ta zaawansowana pielęgnacja anty - aging naturalnego pochodzenia o 

niezwykłej skuteczności łączy w sobie najnowsze odkrycia naukowe w technologii high - tech. Efektem pielę-

gnacji jest promienna i rozświetlona skóra, wypełnienie policzków, wypełnienie bruzd nosowo-policzkowych, 

wypełnienie „lwiej zmarszczki“, poprawa owalu twarzy, zwiększenie poziomu nawilżenia, nadanie jędrności i 

elastyczności.

STRIPEXAN do 75 min  290 PLN
Komórki macierzyste jabłoni z zawartością substancji aktywnywnej regestril bardzo silnie wpływają na procesy 

regeneracyjne skóry oraz ochraniają DNA komórki, przeciwdziałajac przedwczesnemu starzeniu się skóry. Za-

bieg dla każdego typu cery już po 25 r.ż; intensywnie nawilża skórę, widocznie zwalcza oznaki zmęczenia oraz 

poprawia napięcie skóry.

ASA PEEL nowa generacja zabiegu z kwasem salicylowym  299 PLN
Zabieg ASA PEEL® FACE TREATMENT wykorzystuje unikalne właściwości hydroksykwasów (25%). Skuteczna 

metoda eksfoliacji na bazie kwasów owocowych w sposób optymalny wykorzystuje ich właściwości leczni-

czo-pielęgnacyjne. Kuracja przeznaczona do intensywnej pielęgnacji skóry zrogowaciałej, ze zmarszczkami, 

nierównym pigmentem oraz skóry dojrzałej. Zabieg pozwala na oczyszczenie pogrubionej, wierzchniej warstwy 

skóry, znacznie poprawia nawilżenie, rozjaśnia przebarwienia, spłyca widocznie zmarszczki oraz stymuluje pro-

dukcję kolagenu. Kuracja składa się z serii trzech zabiegów, co pozwala przynieść optymalny efekt.

ZABIEGI REWITALIZUJĄCE



HYALURONIC  
do 60 min   290 PLN
Innowacyjny zabieg firmy KLAPP to niezwykła, wielokierunkowa pielę-

gnacja przeznaczona dla każdego typu cery w każdym wieku. Skoncen-

trowane substancje aktywne bazują na trójpostaciowym kwasie hyalu-

ronowym a jego postać liposomowa umożliwia kumulowanie wilgoci w 

głębokich warstwach naskórka. Efekt ten wspierany jest obecnością 

substancji PENTAVITIN w 100% pochodzenia roślinnego, kompleksem 

antarcticine zawierajacym glikoproteinę z dna oceanu. Dodatkowo za-

warty w zabiegu kompleks LUMISKIN wpływa na rozjaśnianie przebar-

wień oraz pięknie rewitalizuje skórę . Zabieg przeznaczony dla skóry po 

25 roku życia, wskazaniem do zabiegu będzie skóra z utratą wilgotności 

oraz skóra tłusta. 

HYALURON INFUSION  299 PLN
Hyaluronowa infuzja wraz z nowatorską techniką modellingu konturów 

twarzy silnie nawilża i poprawia napięcie oraz elastyczność skóry. Zasto-

sowanie nowej technologii XXI wieku, dostarczenia i powolnego uwalnia-

nia kompleksu cząsteczek czynnych kwasu hyaluronowego, gwarantuje 

efektywne zabezpieczenie przed utratą wilgotności i radykalnie wpływa 

na kumulowanie wilgoci na dłużej. Olejki roślinne w naturalny sposób wy-

równują deficyty lipidowe. Przeznaczony dla każdego typu cery wyma-

gającej przywrócenia optymalnego poziomu nawilżenia po 30 roku życia. 

Po zabiegu cera staje się jędrna, wygładzona a zmarszczki i drobne linie 

stają się mniejsze.

ZABIEGI NAWILŻAJĄCE 
I NAPINAJĄCE



C-PURE FACE INFUSION – zabieg z witaminą C 
do 60 min  290 PLN
Dzięki stabilnej postaci witaminy C, ma bardzo intensywne działanie i pozwala na osią-

gnięcie bardzo dobrego efektu odmładzającego oraz znacznego rozjaśnienia przebar-

wień. Podczas siedmiu kolejnych kroków zabiegowych, substancja aktywna zostaje 

całkowicie wchłonięta przez skórę i pozostaje stabilna w połączeniu z wodą. Dzięki 

trwałemu jej zmagazynowaniu, skóra może korzystać z tych zasobów jeszcze po za-

biegu, co prowadzi do długiego utrzymywania się efektu. 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – EVEN LIGHT
do 60 min  260 PLN
Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób nie wymagający użycia skape-

la. Dzięki urządzeniu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które substancje 

czynne mogą przedostać się do głębszych warstw. Zabieg przeznaczony dla pozba-

wionej blasku skóry z zaburzeniami pigmentacyjnymi. Wyrównuje koloryt skóry, od-

świeża i rozświetla cerę. Poprawia stan napięcia skóry.

ZABIEGI ROZJAŚNIAJACE 
DLA CER Z PRZEBARWIENIAMI

REPAGEN EXCLUSIVE LIGHT & STRONG 
do 75 min  390 PLN
Zabieg przeznaczony dla cer dojrzałych,charakteryzujących się utratą jędrności i ela-

styczności,a także licznymi bruzdami i zmarszczkami.Skuteczność preparatu oparta 

jest na zawartości innowacyjnego kompleksu Repagen,składającego sie z ASCIII,kwa-

su hialuronowego,Argireline,retinolu oraz DMAE-substancji dającej efekt liftingu po-

przez zwiększenie napięcia mięśniowego, oraz odpowiednio skomponowanego zesta-

wu kwasów.Zabieg pobudza systemy naprawcze i regeneracyjne skóry, długotrwale 

nawilża oraz wygładza naskórek,wypełnia zmarszczki i bruzdy,oraz wyrównuje koloryt 

skóry widocznie ją rozświetlając.

ZABIEGI ANTY AGING 
– REGENERACJA



S.O.S BETA GLUCAN ZABIEG DLA CER ALERGICZNYCH  do 60 min 119 PLN
Zabieg z zawartością BETA GLUCANU uaktywnia najważniejsze komórki immunologiczne naszej skóry – makrofagi. Siła naszego 

systemu obronnego jest bezpośrednio uzależniona od ich wydajności. Podstawowy składnik oferowany w tym zabiegu to BETA 

GLUCAN pozyskiwany z grzybów shitake znanych w medycynie dalekiego wschodu jako „eliksir życia”. Dodatkowo dzięki obec-

ności aloesu i oleju z orzechów makadamia zostaje wyeliminowane zaczerwienienie skóry oraz stany zapalne, również o podłożu 

alergicznym. Zabieg wspiera odbudowę włókien strukturalnych. Przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry po 25 roku życia, ze 

wskazaniem na skóry szczególnie wrażliwe

IMMUN  do 60 min 250 PLN
Intensywny zabieg wygładzajaco – nawilżajacy, opracowany z myślą o pobudzeniu funkcji życiowych skóry, daje zastrzyk energii dla jej 

komórek opracowany system naprawczy bazuje na rozpuszczalnym kolagenie morskim i proteinach jedwabiu, dostarczając skórze nie-

zbędnych składników od- żywczych. Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery powyżej 30 roku życia. Regeneruje, odżywia, nawilża, 

poprawia napięcie i elastyczność skóry.

REPACELL SENSITIVE   do 75 min  350 PLN
Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3 - plus nagrodzonego nagrodą nobla w 2009 r., który jest w stanie prze-

dłużyć żywotność i młodość komórek. Ponadto w zabiegu wykorzystano składniki t.j. PROTEOLEA, który usuwa toksyczne me-

tabolity z komórek, vitasource - aktywator telomerazy oraz komórki macierzyste z mikołajka nadmorskiego, silnie oddziałowujące 

na proces regeneracji skóry. Zabieg skierowany do skór wrażliwych po 30 roku życia. Ma silne działanie przeciwstarzeniowe, 

wygładzające zmarszczki, chroniące komórki naskórka przed uszkodzeniami przez czynniki zewnętrzne. 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA SENSITIVE   do 60 min  249 PLN
Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób nie wymagający użycia skapela dostępny dla osób z cerą wrażliwą oraz 

polecany dla delikatnej i wrażliwej skóry wokół oczu. Dzięki urządzeniu w skórze otwieraja się niewielkie kanały, przez które sub-

stancje czynne mogą przedostać się do głębszych warstw. Doskonale nadaje sie dla skór z problemem teleangiektazji, efektem 

są wzmocnione naczynia i zmniejszone obrzęki przy jednoczesnym efekcie odmłodzenia i nawilżenia.

ZABIEGI DLA SKÓR WRAŻLIWYCH



ZABIEGI MEDYCYNY 
KOSMETYCZNEJ

EISZELLE  do 60 min  590 PLN
Dzięki zabiegowi Eiszelle Treatment (patent firmy KLAPP) na bazie zamrożonych komórek owcy św. 

Jakuba znajdujące się w skórze uśpione komórki macierzyste zostają pobudzone do reprodukcji. 

Kombinacja świeżych komórek macierzystych z kolagenem, witaminą C i chlorkiem wapnia gwa-

rantuje oczekiwany efekt. Produkt jest biokompatybilny ze środowiskiem skóry ludzkiej, nie zawiera 

konserwantów ani parabenów. Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery, intensywnie regenerują-

cy i odbudowujący, likwiduje stany zapalne, regeneruje zmiany potrądzikowe. Świetnie odbudowuje 

skórę, likwiduje świeże rozstępy.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  do 60 min 249 PLN
Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób nie wymagający użycia skalpela. Dzięki urządzeniu 

w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które substancje czynne mogą przedostać się do głęb-

szych warstw. Każde z sześciu dostępnych serum redukuje zmarszczki i wyrównuje nawilżenie oraz działa 

na konkretny problem skóry, któremu jest dedykowane.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA +30 249 PLN
Zabieg przeznaczony dla cery powyżej 30 roku życia z deficytem kolagenu, potrzebującej regene-

racji. Pobudza jego tworzenie, restrukturyzuje i napina skórę, która staje się odżywiona, nawilżona 

i napięta a drobne zmarszczki spłycone..

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA +40 249 PLN
Zabieg przeznaczony dla cery dojrzałej, ubogiej w lipidy i pozbawionej jędrności. Serum cell boost 

przedłuża życie komórek, regeneruje i wygładza skórę.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA +50 249 PLN
ZZabieg przeznaczony do cery dojrzałej z deficytami strukturalnymi głębokich warstw skóry. Po-

prawia elastyczność i jędrność skóry. Koryguje owal twarzy, spłyca zmarszczki i bruzdy.



IMPERIAL SUPER LIFT  
do 50 min  299 PLN
Intensywny zabieg liftingująco-pielęgnujący dla każdego typu cery dojrzałej. Jed-

nocześnie złuszcza i napina skórę. Naturalne biopeptydy intensywnie nawilżają 

skórę, dzięki czemu bogactwo minerałów pozyskanych z kawioru ma możliwość 

penetracji w głąb naskórka. Skóra po zabiegu jest gładka, rozświetlona, opty-

malnie nawilżona, oczyszczona, a rozszerzone pory zamknięte. Długofalowym 

efektem zabiegu jest poprawa napięcia i jędrności skóry oraz redukcja drobnych 

zmarszczek.

SUPER FUEL 
do 60 min  299 PLN
To skoncentrowana siła dla atrakcyjnego wyglądu męskiej skóry – w niespotyka-

nej do tej pory kompozycji substancji aktywnych o najwyższej jakości, powsta-

łej jako efekt najnowszych badań i stworzonej dla specjalnych potrzeb męskiej 

skóry. Wszystkie produkty sprostają szczególnym wymaganiom męskiej skóry, 

nadając jej uczucie komfortu.

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN

NATURALNA 
PIELĘGNACJA SKÓRY

KIWICHA  
do 50 min  269 PLN
Linia Kiwicha oparta na „ZŁOCIE INKÓW” czyli Amarantusie, przeznaczona jest dla 

skóry wrażliwej, odwodnionej, suchej i dojrzałej Olej i ekstrakt z ziaren Kiwicha to 

naturalne źródło piękna i wdzięku. Linia Kiwicha stanowi połączenie prastarej wie-

dzy i współczesnych badań nad możliwościami skutecznej pielęgnacji anti-aging



ZABIEGI PODSTAWOWE

HYDRATION ZABIEG NAWILŻAJĄCY  
55 MIN 140 PLN

SENSITIVE-ZABIEG DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ 
55 MIN 140 PLN

OCZYSZCZAJĄCY 
55 MIN  160 PLN

REGENERUJĄCY 
55 MIN  140 PLN

Z PŁATEM KOLAGENOWYM 
55 MIN   119 PLN 

KWAS MIGDAŁOWY 
(cena w zależności od partii ciała)   160-200 PLN 



ZABIEGI DODATKOWE NA TWARZ
ORAZ STOPY I DŁONIE

BEAUTIFUL EYES* – ZABIEG NA OCZY  15 min 50 PLN
Zabieg długotrwale nawilża skórę, poprawia elastyczność i jędrność oraz wspomaga regenerację. Nowością wykorzystaną 

w zabiegu jest wyselekcjonowany z ekstraktu z pomarańczy D-limonen niezwykle silny antyoksydant, kompleks DNA-marine 

w postaci ekstraktu z kawioru, oleje roślinne,panthenol oraz alantoina.

*również jako dodatek do zabiegu na twarz lub ciało.

VELVET LIPS* – ZABIEG NA USTA  20 min 50 PLN
Zabieg ma na celu zniwelować efekt łuszczenia się skóry ust, zmniejsza odczucie pieczenia, wspomaga proces naprawy naskórka 

oraz nawilżenia. Kuracja oparta na witamine A w formie palmitatu, witamine F i E, liposomach. Dodatkowo zawiera kwas hyaluro-

nowy, aloes oraz betakaroten.

* do zabiegu na twarz lub ciało

MASAŻ TWARZY   50 PLN

MASECZKA NA TWARZ – OPCJA DO ZABIEGU 20 MIN   40 PLN

CHIA YANG EXCLUSIVE – ZABIEG NA DŁONIE 
Doskonała pielęgnacja zniszczonej i szorstkiej skóry dłoni. Bogactwo olei z oliwek, jojoba, sezamowego, ze słonecznika, z 

krokosza barwerskiego intensywnie nawilży i zregeneruje. Wysoka zawartość masła shea powoduje aksamitny dotyk. Eks-

trakty z rumianku, nagietka oraz limonen rozjaśnią przebarwienia i wyrównają koloryt.

CHIA YANG EXCLUSIVE – ZABIEG NA STOPY
Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3 - plus nagrodzonego nagrodą nobla w 2009 r., który jest w stanie 

przedłużyć żywotność i młodość komórek. Ponadto w zabiegu wykorzystano składniki t.j. PROTEOLEA, który usuwa tok-

syczne metabolity z komórek, vitasource - aktywator telomerazy oraz komórki macierzyste z mikołajka nadmorskiego, silnie 

oddziałowujące na proces regeneracji skóry. Zabieg skierowany do skór wrażliwych po 30 roku życia. Ma silne działanie prze-

ciwstarzeniowe, wygładzające zmarszczki, chroniące komórki naskórka przed uszkodzeniami przez czynniki zewnętrzne.



DEPILACJA WOSKIEM:
 WĄSIK  25 PLN 
 BIKINI   40 PLN 
 PACHY  40 PLN 
 RĘCE     60 PLN 
 ŁYDKI   60 PLN 
 UDA   40 PLN 

PIELĘGNACJA OPRAWY OCZU:
 HENNA RZĘS I BRWI+REGULACJA   45 PLN 
 REGULACJA BRWI                         25 PLN 
  HENNA BRWI                            20 PLN                    
 HENNA BRWI + REGULACJA          35 PLN 

ZABIEG KOLAGENOWY
 HENNA
 REGULACJA ŁUKU BRWIOWEGO
 PŁAT KOLAGENOWY                         75 PLN 

ZABIEGI NA CIAŁO
 PEELING SPA NA CAŁE CIAŁO   60 PLN 
 MASAŻ AROMATYCZNYM PEELINGIEM  130 PLN 
 PEELING+MASKA+MASAŻ RELAKSACYJNY  190 PLN 
 MASAŻ RELAKSACYJNY YOUNGLORY        90 PLN 

KOSMETYKA DROBNA



ZABIEGI Z UŻYCIEM SPRZĘTU

PEELING KAWITACYJNY PRZED ZABIEGIEM  
15 min  50 PLN
Usuwanie zanieczyszczeń,oraz martwych komórek,wspomaga leczenie trądziku,pomaga w rozja-

śnianiu przebarwień i plam pigmentacyjnych.

ZABIEG SPERSONLIZOWANY Z APARATURĄ  
45 min  110 PLN
Każda skóra potrzebuje indywidualnego podejścia w zależności od użytej aparatury dobierzemy 

dla Twojej skóry doraźną pielęgnacje w zależności od potrzeb skóry.

GENEO+  
45 min  239 PLN
GeneO™ to przełomowa technologia Microbubble Energy 3 w 1, która oferuje kompletną pielę-

gnację skóry, w tym: złuszczanie zewnętrznej warstwy skóry, wchłanianie podstawowych składni-

ków rewitalizujących skórę oraz naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz.

KARBOKSYTERAPIA 
45 min  100 - 200 PLN*
Zabieg polega na precyzyjnym wprowadzeniu pod skórę dwutlenku węgla – czystego, medyczne-

go gazu, co gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu:

•  skutecznie redukuje cellulit oraz tkankę tłuszczową na  brzuchu, pośladkach, udach, kolanach  

 i ramionach,

•  likwiduje rozstępy,

•  redukuje wiotkość skóry ramion, twarzy, szyi i dekoltu,

•  likwiduje problem opadających powiek oraz cienie i worki 

 pod oczami,

• wzmacnia cebulki włosów – ogranicza ich wypadanie,

• redukuje blizny,

*cena w zalezności od partii ciała



Gabinet Kosmetyczny LASERINA 
Kosmetyka twarzy i ciała
Depilacja laserowa

81-361 Gdynia
ul. Zgoda 9/2
tel. kom.: +48 502 068 438
info@laserina.pl


