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Gerhard Klapp ontvangt op BEAUTY DÜSSELDORF 2019 de 

award ‘A Life of Beauty’ 

 

Gerhard Klapp, eigenaar van KLAPP Cosmetics, ontvangt in 2019 de award 

‘A Life of Beauty’. Gerhard Klapp behoort tot de meest befaamde en 

populaire cosmetica-experts van Duitsland. Hij is een beauty-specialist, 

innovator, trendsetter, alternatieve genezer, ondernemer, oprichter van 

meerdere firma’s en auteur. Gedurende zijn loopbaan heeft hij meer dan 18 

ondernemingen succesvol op de markt gebracht, waaronder firma’s in 

India, Brazilië, Rusland en de USA. 

 

Met deze prijs onderscheidt Messe Düsseldorf in het kader van BEAUTY 

DÜSSELDORF persoonlijkheden, die zich in bijzondere mate voor de 

professionele cosmetica verdienstelijk hebben gemaakt en een 

impulsgever voor de branche zijn. De prijsuitreiking vindt op vrijdag 29 

maart 2019 om 11 uur bij het Meeting Point in hal 10 plaats. 

 

Pionier binnen de wereld van de schoonheid 

Gerhard Klapp groeide op de boerderij van zijn ouders op en volgde na de 

volksuniversiteit een opleiding tot grossier. Klapp belandde per toeval in de 

wereld van de professionele cosmeticabranche. Op 20-jarige leeftijd begon 

hij zijn opleiding tot alternatief genezer en oefende dit beroep vervolgens al 

vanaf 25-jarige leeftijd uit. Zijn interesse ging vooral uit naar de levende 

cellentherapie van Dr. Niehans. Het gebruik van levende cellen in crèmes 

en ook de toepassing van de Chinese geneeskunde leidden tot zijn eerste 

stappen in de wereld van de cosmetica. Op zijn zoektocht naar perfectie en 

gedreven door ambitie, begon Klapp met het creëren van crèmes met 

specifieke werkzame stoffen. Zijn alternatieve methodes leverden hem al 

snel de waardering van het publiek en ook van zijn patiënten op.  

 

In 1980 startte de verkoop van de eerste producten vanuit de toen nog in 

Ahrnatal gevestigde firma. In 1990 kwam de aansturing van de  

ondernemingsstrategieën vanuit de nieuwe locatie in Hessisch Lichtenau 

onder de nieuwe naam ‘KLAPP Cosmetics’ – en er volgden nog vele andere 

oprichtingen van firma’s, waaronder HEALTH COSMETICAL GmbH en GK 

COSMETICS GmbH. In 2009 was de cirkel rond voor Gerhard Klapp, daar 

in dit jaar de verhuizing van de firma naar het voormalige kazerneterrein 

van Hessich Lichtenau plaatsvond. 
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Uiteraard is KLAPP Cosmetics internationaal actief, maar er wordt 

uitsluitend in Duitsland geproduceerd. ‘Made in Germany’ is een sterk 

kwaliteitskeurmerk, vooral in het Aziatisch gebied. Het merk KLAPP staat 

voor absolute exclusiviteit, de hoogste kwaliteit en wetenschappelijke 

competentie. 40 jaar ervaring en een continu onderzoek en ontwikkeling 

van nieuwe hightech-bestanddelen en methodes leiden tot de grootst 

mogelijke tevredenheid over behandelingen,” zegt Gerhard Klapp. 

 

De focus van zijn bezigheden ligt van meet af aan op de 

schoonheidsspecialisten. De behandeling in het beauty-instituut is het 

uitgangspunt en tegelijkertijd het doel van alle activiteiten van KLAPP 

Cosmetics. Als men binnen de branche over toonaangevende producten en 

werkzame bestanddelen in het segment van treatments en 

verkoopassortiment spreekt, telt Gerhard Klapp tot de meest 

gerenommeerde experts. Innovatief en volgens de hoogste standaards 

werkzaam – precies daarvoor is zijn onderneming KLAPP Cosmetics al met 

talrijke nationale en internationale prijzen onderscheiden, en dit geldt ook 

voor zijn talloze kwaliteitsproducten.  

 

De 70-jarige heeft een bijzondere passie voor auto’s, een goed glas wijn en 

voetbal. Hij is een grote promotor van nationale sportverenigingen en in het 

bijzonder van jeugdteams. Gerhard Klapp denkt nog lang niet aan zijn 

pensioen – daarvoor is hij veel te actief. Hij wil nog een groot aantal ideeën 

realiseren zodat hij de onderneming succesvol de toekomst in kan sturen. 

 

BEAUTY DÜSSELDORF 2019 is van vrijdag 29 tot en met zondag 31 maart 

2019 dagelijks van 9 tot 18 uur geopend. Alle bezoekers dienen zich voor 

het aanschaffen van een entreekaart als vakbezoeker te legitimeren. 

Registratie is vooraf mogelijk via www.beauty-international.com/2130. Op 

de website of via de BEAUTY-hotline +49 (0)211 4560-7602 is nog meer 

informatie over BEAUTY DÜSSELDORF te vinden. 
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