profesjonalne
i skuteczne kuracje
depigmentujące
mesoestetic
®

dla produktu
cosmelan®

dla produktu
mesoprotech
melan 130+

tran3x

NOWOŚĆ

Innowacyjna metoda depigmentująca, która gwarantuje szybkie i trwałe efekty.
Najnowsza metoda depigmentująca mesoestetic® stworzona na bazie kwasu traneksamowego, który redukuje
zmiany pigmentacyjne różnego pochodzenia, szczególnie o podłożu naczyniowym, oraz towarzyszący im stan zapalny.

+

zabieg w gabinecie

pielęgnacja domowa

mesopeel®
melanostop tran3x

melan tran3x

żel krem o działaniu depigmentującym
Działa depigmentująco i hamuje stan zapalny
3% kwas traneksamowy + 1,5% hydroxyacid
complex (kwas migdałowy i salicylowy)

20% kwas azelainowy
10% rezorcyna
6% kwas fitowy
3% kwas traneksamowy
Unikalna, depigmentująca formuła peelingu
przyspiesza proces odnowy naskórka poprzez
redukcję nagromadzonej melaniny w wierzchnich
warstwach skóry, a także redukuje unaczynienie
i hamuje stan zapalny. Widocznie ujednolica
koloryt skóry i rozświetla ją.

Hamuje aktywność tyrozynazy
2% tyr control complex (kwas kojowy + glikogen
morski + tyr control peptide, alanina)
Działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i przeciwzapalnie
3% niacynamid (witamina B3)
50 ml

melan tran3x

Formuła peelingu zapewnia idealną równowagę
pomiędzy skutecznością, a wysoką tolerancją.

Działa depigmentująco i hamuje stan zapalny
3% kwas traneksamowy + 5% enzymacid complex (kwasy: migdałowy, salicylowy, mlekowy
+ enzymatyczny składnik aktywny)

c.prof 210

Hamuje aktywność tyrozynazy
2% tyr control complex (kwas kojowy + glikogen
morski + tyr control peptide, alanina)

koktajl depigmentujący
witamina C
idebenon
NAG (n-acetyloglukozamina)
kwas traneksamowy

Działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i przeciwzapalnie
5% niacynamid (witamina B3)
30 ml

na dzień

Rekomenduje się podanie koktajlu poprzez
mezoterapię mikroigłową przy użyciu urządzenia
mesoestetic® m.pen[pro].

mesoprotech melan 130+
Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym
filtry fizyczne, chemiczne (UVA + UVB) i biologiczne
(HEV + IR)

5 x 5 ml

Kuracja wzmacnia efekt depigmentacji po zakończonej kuracji
cosmelan® lub dermamelan®, a także pozwala kontrolować
proces pigmentacji ze względu na nawracający i przewlekły
charakter zmian, takich jak np. melasma.

na noc

intensywny koncentrat depigmentujący

50 ml

Koktajl reguluje produkcję melaniny i redukuje jej
ilość w komórkach naskórka. Zawiera substancje
antyoksydacyjne, które regulują nadprodukcję
melaniny.

na dzień

Zapobiega powstawaniu przebarwień
azeloglicyna
50 ml

Fluid z pigmentem
kamufluje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry

cosmelan & dermamelan
®

®

Numer 1 wśród zabiegów depigmentujących na świecie.

+

zabieg w gabinecie

Kuracja rozpoczyna się w gabinecie u specjalisty.

pielęgnacja domowa
48 godzin po zmyciu maski następuje kontynuacja kuracji w domu.
Pacjent musi przestrzegać instrukcji, aby osiągnąć zamierzone
efekty kuracji.

cosmelan 2 krem
dermamelan krem

odtłuszczacz

Preparaty cosmelan 2 i dermamelan krem
zwiększają działanie depigmentujące poprzez
kontrolowanie produkcji melaniny, zapobiegając
ponownemu pojawieniu się przebarwień oraz
powstaniu nowych.

Odtłuszczacz
usuwa
nadmiar
sebum
z powierzchni skóry, aby zwiększyć skuteczność
terapii poprzez lepszą penetrację substancji
aktywnych.
10 ml

30 g

melan recovery

cosmelan 1 maska
dermamelan treatment

Działa łagodząco i zmniejsza uczucie dyskomfortu, koi i łagodzi podrażnioną skórę
wyciąg z alg morskich, alfa bisabolol

Preparaty cosmelan 1 i dermamelan treatment
redukują istniejące przebarwienia jednocześnie
hamując proces tworzenia się melaniny oraz
chronią przed ponownym pojawieniem się przebarwień.
Czas ekspozycji maski na skórze zależy od
fototypu, wrażliwości i kondycji skóry. Decyzja
zawsze należy do specjalisty przeprowadzającego zabieg.

Zapobiega powstawaniu przebarwień
witamina B3
Przywraca komfort skórze sprawiając, że staje
się ona elastyczna i gładka
masło Shea
50 ml

mesoprotech melan 130+
Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym
filtry fizyczne, chemiczne (UVA + UVB) i biologiczne (HEV + IR)

10 g

Zapobiega powstawaniu przebarwień
azeloglicyna
Fluid z pigmentem
kamufluje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry
50 ml

Po aplikacji maski pacjent może udać się do domu. W trakcie
trzymania maski na skórze oraz po jej usunięciu pacjent musi
unikać ekspozycji na słońce i źródła ciepła.
Po upłynięciu czasu ekspozycji zalecanego przez specjalistę
pacjent musi samodzielnie usunąć maskę w domu, ostrożnie
oczyszczając skórę letnią wodą. Nie przekraczać rekomendowanego czasu ekspozycji maski.

Produkty do użytku domowego dostępne są
w formie „home packu” zawartego w każdym zestawie Cosmelan® i Dermamelan®.
Wyłącznie stosowanie pełnej kuracji zapewnia doskonałe efekty pozabiegowe.

Dodatkowe produkty do pielęgnacji domowej
Aby wzmocnić depigmentujące działanie kuracji profesjonalnych lub ukoić skórę po zabiegach rekomenduje
się stosowanie poniższych produktów uzupełniających.

NOWOŚĆ

Regenerująca
maska pozabiegowa

na noc

Resurfacing
peel booster

Anti-stress face mask
Działa przeciwzapalnie
likwiduje rumień
wyciąg z aloesu

Działa keratolitycznie i odświeżająco, redukuje
niedoskonałości skóry i wzmacnia jej nawilżenie
10% kwas glikolowy
Zapobiega powstawaniu zaskórników oraz działa
przeciwzapalnie
2% kwas salicylowy

na dzień
i na noc

i

przeciwobrzękowo,

Łagodzi podrażnienia i wycisza skórę, działa
antyseptycznie i likwiduje zaczerwienienia skóry
wyciąg z nagietka i rumianku
100 ml

Delikatnie złuszcza oraz intensywnie nawilża skórę
glukonolakton

Hydra Vital
Face Mask

50 ml

na dzień
i na noc

Intensywnie nawilża skórę
kwas hialuronowy

NOWOŚĆ

Łagodzi podrażnienia, odbudowuje strukturę
skóry i zapobiega przeznaskórkowej utracie wody
(TEWL)
pantenol

Brightening
peel booster

na noc

Działa keratolitycznie i odświeżająco, redukuje
niedoskonałości skóry i wzmacnia jej nawilżenie
10% kwas glikolowy
Delikatnie złuszcza,
i antyoksydacyjnie
kwas fitowy

działa

Poprawia elastyczność skóry i odżywia ją
witamina C i witamina E
100 ml

Krem intensywnie
regenerujący

depigmentująco

na dzień
i na noc

Fast skin repair

Regeneruje, nawilża i chroni skórę.
wyciąg z wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica)

Poprawia jędrność i elastyczność skóry
DMAE
Zapewnia działanie anti-aging
witamina A, witamina C i witamina E, ekstrakty
roślinne z lukrecji i ogórecznika

50 ml

50 ml

Zapobiega powstawaniu wolnych rodników
koenzym Q10, kwas liponowy

Skuteczność terapii depigmentujących potwierdzona
w badaniach klinicznych

Melasma:

Przebarwienia potrądzikowe:

przed

po

przed

po

przed

po

przed

po

po

przed

po

Piegi:

przed

Najczęściej zadawane pytania

Tabela stosowania terapii
cosmelan lub dermamelan
®

®

Jaka jest najlepsza metoda
zwalczająca przebarwienia?
Przebarwienia występujące na skórze są wynikiem różnorodnych
czynników wewnętrznych i zewnętrznych – są więc dla każdego
pacjenta kwestią indywidualną. Aby zapewnić skuteczność
leczenia konieczna jest profesjonalna diagnoza. Mesoestetic® oferuje różnorodne rozwiązania, które pozwalają na dostosowywanie
intensywności kuracji i działania depigmentującego do każdego
typu skóry pacjenta.

Kiedy najlepiej zdecydować
się na kurację depigmentującą?
Przebarwienia zaostrzają się najczęściej latem w wyniku nadmiernej ekspozycji słonecznej. Mesoestetic® rekomenduje wykonywanie zabiegów depigmentujących jesienią, zimą lub wiosną, kiedy
nasłonecznienie jest zdecydowanie mniejsze. Niemniej jednak,
w przypadku skóry z przebarwieniami ważne jest całoroczne stosowanie najwyższej ochrony przeciwsłonecznej, np. mesoprotech
melan 130+ pigment control.

48 h po
zmyciu maski

godzina zmycia maski

data następnej
wizyty kontrolnej

Pierwszy miesiąc

Ochrona przeciwsłoneczna jest niezbędna, aby zapobiec ciemnieniu istniejących plam, a także chroni przed pojawieniem się nowych
przebarwień – ale to często nie wystarcza. W sezonie letnim należy
zachować szczególną ostrożność i oprócz stosowania najwyższej
ochrony przeciwsłonecznej, np. mesoprotech melan 130+ pigment
control, należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie
słoneczne, szczególnie takich obszarów ciała, jak twarz, dekolt
i wierzch dłoni.

data nałożenia maski

data następnej
wizyty kontrolnej

Drugi miesiąc

Dlaczego przebarwienia mogą ciemnieć
nawet jeżeli stosowana jest wysoka ochrona
przeciwsłoneczna?

data następnej
wizyty kontrolnej

Trzeci miesiąc

W przypadku, gdy pacjent podlega któremukolwiek z czynników
(środki antykoncepcyjne, ciąża, sezon letni, depilacja, trądzik,
zabieg złuszczający lub fotouczulający) zalecane są zabiegi depigmentacyjne, np. przy użyciu preparatów tran3x przy jednoczesnym
stosowaniu najwyższej ochrony przeciwsłonecznej, takiej jak
mesoprotech melan 130+ pigment control.

Dzień zabiegu

Jak zapobiec pojawieniu się
przebarwień lub ich nawrotom?

data następnej
wizyty kontrolnej

Czy przebarwienia mogą nawrócić?
Po odpowiednio przeprowadzonej profesjonalnej kuracji zmiany
pigmentacyjnie mogą być widocznie usunięte. Jest to jednak dynamiczny proces, a brak uregulowanej pigmentacji może spowodować ich nawrót. Dlatego nawet w przypadku, gdy przebarwienia
nie są widoczne, konieczne jest stosowanie najwyższej ochrony
przeciwsłonecznej, np. mesoprotech melan 130+ pigment control,
aby zapobiec ponownemu pojawieniu się zmian pigmentacyjnych.

cosmelan 1
lub dermamelan
treatment

melan
recovery

melan 130+
pigment control

dla produktu
cosmelan®
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dla produktu
mesoprotech
melan 130+
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