
cosmelan®

najskuteczniejsze  
terapie depigmentujące  
stworzone przez 
mesoestetic

nowości w zestawach
 

2 nowe kremy:
Melan Recovery (regeneracja)

Mesoprotech Melan 130+ (ultrawysoka ochrona SPF)



cosmelan®

„4 dni temu przeprowadzono u mnie 
zabieg i widzę ogromną różnicę.”

Laura, 34. Hiszpania

„Stosowałam cosmelan 4 lata temu i byłam zachwycona. 
Przebarwienia zaczęły znikać już po pierwszym dniu  
od zabiegu. W nocy stosowałam krem i rano budziłam się  
z pięknie rozświetloną skórą. Cosmelan sprawił, że moja 
skóra wyglądała perfekcyjnie.”

Valeria, 29. Puerto Rico

„To niewiarygodne, ale po zastosowaniu 
terapii przestałam stosować korektor 
na moje przebarwienia.”

Renata, 39. Chile

Potwierdzona skuteczność
Badania potwierdzają skuteczność terapii w przypadku 
każdego fototypu skóry (I-VI) i u wszystkich grup etnicznych

Satysfakcja
Świetne i długotrwałe efekty terapii  
oraz zadowolenie pacjentów

+ 1 milion pacjentów
Ponad 1 milion pacjentów poddanych  
zabiegom Cosmelan i Dermamelan

Światowy zasięg
Zabieg stosowany na 5 kontynentach1

Zadowoleni specjaliści
Tysiące rekomendacji od specjalistów zadowolonych  
z efektów przeprowadzonych terapii

dermamelan®

1. Dane mesoestetic Pharma Group.



cosmelan®

„Efekty po zabiegu Cosmelan przywróciły 
mi pewność siebie. Teraz mogę wychodzić 
z domu bez makijażu. Bardzo rekomenduję tą 
kurację dla osób, które szukają skutecznego 
rozwiązania na przebarwienia na skórze.”

Indira, 33. Indie

„Zabieg został u mnie przeprowadzony rok temu 
i zdecydowanie zdecyduję się jeszcze raz. Efektem była 
odnowiona skóra, a przebarwienia i zmarszczki zniknęły.”

Aeryn, 44. Zjednoczone Emiraty Arabskie

„Miałam problem z przebarwieniami i piegami 
na twarzy. Rok temu poddałam się zabiegowi Cosmelan 
i efekty były świetne. Stosowałam pełną kurację 
z Cosmelan 1 i 2, tak jak rekomendował specjalista.”

Anna, 37. Polska

„Przeznaczyłam dużo pieniędzy na inne zabiegi: lasery, 
peelingi, dermabrazję… I nic nie przyniosło takich 
efektów, jak Cosmelan. Jestem bardzo zadowolona 
z efektów!”

Evelyn, 51. Filipiny

„Przez ponad rok próbowałam różnych kremów 
i zabiegów depigmentacyjnych i poddałam się. Dopiero 
przyjaciółka poleciła mi terapię Cosmelan i to był 
najlepszy wybór. Jestem bardzo zadowolona!”

Catherine, 42. Australia

zaufaj liderowi

numer 1 wśród zabiegów
depigmentujących na świecie



W dzisiejszych czasach przebarwienia to jeden z najważniejszych 
defektów estetycznych, który dotyka ponad 90% osób dorosłych po 50 
roku życia. Bez względu na kolor skóry, przebarwienia to poważny 
problem, który obniża poczucie atrakcyjności. Wpływa to negatywnie na 
zdrowie psychiczne i może powodować obniżenie jakości życia.

Hiperpigmentacja skóry spowodowana jest nadmierną, miejscową 
produkcją melaniny w melanocytach – pigmentu odpowiedzialnego za 
koloryt skóry. Powoduje to powstawanie przebarwień i plam, a skóra 
zyskuje niejednolity koloryt.

Istnieje wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynników powodujących 
zaburzenia w prawidłowej produkcji melaniny:

Predyspozycje  
genetyczne

Mechanizm powstawania przebarwień

Nadmierna ekspozycja  
na promieniowanie słoneczne

Stany zapalne

Zmiany hormonalne

Starzenie skóry

Ekspozycja na drażniące
czynniki chemiczne

Środki fotouczulające

1. Problem: przebarwienia



Rodzaje hiperpigmentacji i ich diagnoza 1–2

melasma PIH
(pigmentacja pozapalna)

Przebarwienia
posłoneczne

Plamy soczewicowate
(starcze)

Piegi

Etiologia

Obraz kliniczny

Wygląd i występowanie:
Przebarwienia o niejednolitych 
i nieregularnych brzegach, 
bez jasno widocznego 
konturu. Mogą mieć 
ciemniejszy lub jaśniejszy 
odcień. 

Widoczność pod światłem 
UV:
 ∙ Powierzchowne: ciemniejsze 
pod światłem UV

 ∙ Średniogłębokie: 
niewidoczne lub częściowo 
widoczne pod światłem UV

Często występują razem.

90% kobiet, w szczególności:
 ∙ Kobiety w ciąży
 ∙ Kobiety stosujące 
antykoncepcję hormonalną

 ∙ Kobiety stosujące 
hormonalną terapię 
zastępczą (HTZ).

Występuje głównie u osób 
z ciemniejszym fototypem 
skóry. Powstaje po zmianach 
skórnych (trądzik, zmiany 
zapalne), uszkodzeniach 
skóry (oparzenia, operacje, 
urazy), po zabiegach 
kosmetycznych (pilingi 
chemiczne, zabiegi laserowe), 
po depilacji okolicy ust, 
w trakcie stosowania 
preparatów fotouczulających. 

Plamy starcze występują 
u osób powyżej 50 r.ż. jako 
efekt działania promieniowania 
słonecznego.

Plamy posłoneczne: powstają 
u osób po 30 r.ż., często 
z jaśniejszym fototypem skóry.

Często spotykany u osób 
z jaśniejszym fototypem 
skóry (jasny kolor skóry, jasny 
lub rudy odcień włosów) 
oraz z wysoką wrażliwością 
na promieniowanie UV.

Wygląd i występowanie:
Ciemne lub jasne 
przebarwienia 
o nieregularnym, 
asymetrycznym kształcie.
Mogą być skupione lub
rozproszone. 

Widoczność pod światłem 
UV:
 ∙ Powierzchowne:  
ciemniejszy odcień, 
widoczny kontur

 ∙ Średniogłębokie:  
ciemniejszy odcień, bez 
widocznego konturu.

Wygląd i występowanie: 
Owalne lub okrągłe plamy 
o jednolitym zabarwieniu, 
wielkość od 2 do 20 mm. 

Widoczność pod światłem 
UV: Intensywniejszy odcień 
z wyraźnie zaznaczonym
konturem.

Wygląd i występowanie:
Małe, powierzchowne plamy 
o symetrycznym kształcie 
i występujące w dużej ilości.

Widoczność pod światłem 
UV: Intensywniejszy odcień 
z wyraźnie zaznaczonym 
konturem.

Lokalizacja

Profil pacjenta

środek  
twarzy

ciało twarz twarz

twarz zewnętrzna 
strona dłoni

ramiona,
przedramiona,
plecy, dekolt

dekolt i tył
ramion

kości 
policzkowe

żuchwa

1. Baumann L; Cosmetic Dermatology. Mc Graw Hill Medical. 2. Skin Therapy Lett. 2016 Jan;21(1):1–7.



2. Rozwiązanie: najskuteczniejsze terapie depigmentujące 
Cosmelan® i Dermamelan®

Pełne kuracje cosmelan® i dermamelan®

cosmelan® i dermamelan® to skuteczne terapie depigmentujące, które regulują nadprodukcję melaniny w melanocytach 
zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Kuracje działają podwójnie: regulują produkcję melaniny i zmniejszają jej ilość, 
dzięki czemu uzyskuje się natychmiastowe i długotrwałe efekty.

Obie metody podzielone są na 4 fazy. Wyłącznie stosowanie pełnych kuracji zapewnia doskonałe efekty pozabiegowe 
u pacjentów.

faza 1
intensywna 
depigmentacja

faza 2
trwała 
depigmentacja

faza 3
regulacja 
pigmentacji

faza 4
kontrola

odtłuszczacz*

odtłuszczacz*

maska
cosmelan*

maska
dermamelan*

krem
cosmelan 2**

krem
dermamelan**

melan
recovery**

melan
recovery**

melan 130+
pigment control**

melan 130+
pigment control**

pielęgnacja domowa

pielęgnacja domowa

zabieg w gabinecie

zabieg w gabinecie

cosmelan®

dermamelan®

Unikalne, pełne kuracje depigmentacyjne
* zawartość medycznej kuracji gabinetowej ** pielęgnacja domowa dla pacjenta (home pack)



Kuracje cosmelan i dermamelan: mechanizm działania

Terapie cosmelan® i dermamelan® zawierają wyjątkowe połączenie substancji aktywnych o potwierdzonej skuteczności1–6, 
które działają w każdej fazie kuracji eliminując istniejące przebarwienia, zapobiegając ich ponownemu pojawieniu się, a także 
hamując powstawanie nowych przebarwień.

PROCES PIGMENTACJI DZIAŁANIE KURACJI  
cosmelan i dermamelan

Melanina znajdująca się w wierzchnich 
warstwach naskórka ciemnieje pod 
wpływem bezpośredniego działania 
promieniowania słonecznego, które 
uwidacznia powstałe przebarwienia.

W trakcie procesu odnowy naskórka 
keratynocyty z melaniną migrują 
do powierzchniowych warstw skóry, 
gdzie następuje kumulacja melaniny.

Melanosomy z melaniną migrują 
w kierunku dendrytów aż 
do powierzchniowych warstw skóry.

W trakcie procesu melanogenezy 
enzym tyrozynaza jest aktywowany 
przez jony miedzi (Cu2+). Tyrozynaza 
powoduje utlenianie tyrozyny, 
która przekształca się w DOPA 
(dihydroksyfenyloalaninę), a następnie 
utlenia się do postaci dopachinonu, 
aby ostatecznie przekształcić się 
w melaninę. Aktywność tyrozynazy 
jest zwiększana poprzez liczne 
czynniki, które w efekcie powodują 
nadprodukcję melaniny.

cosmelan / dermamelan działa 
podwójnie:

1. Redukuje działanie tyrozynazy 
dzięki zawartości chelatu miedzi 
(Cu2+)

2. Zmniejsza aktywność 
tyrozynazy, redukuje stres 
oksydacyjny i zmniejsza syntezę 
melaniny.

cosmelan / dermamelan 
hamuje transfer melanosomów 
do keratynocytów, blokując 
w ten sposób dotarcie 
do wierzchnich warstw skóry.

cosmelan / dermamelan 
zmniejsza ilość utworzonej 
melaniny, zmniejszając 
intensywność przebarwień.

cosmelan / dermamelan działa 
w warstwie rogowej, intensywnie 
zwalczając nagromadzoną 
melaninę.

D
Z

IA
ŁA

N
IE

 N
A

P
R

A
W

C
Z

E
D

Z
IA

ŁA
N

IE
 R

E
G

U
LU

JĄ
C

E

MELANINY

DOPACHINON

m
el

an
oc

yt
y

ke
ra

ty
no

cy
ty

m
el

an
in

a
m

el
an

os
om

y

TYROZYNA

DOPA TYROZYNAZA

1. FASEB J. 2007 Apr;21(4):976–94. Epub 2007 Jan 22; 2. Te-Sheng Chang, Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 2440–2475 ; 3. Halder RM, et al.Skin Therapy Lett. 2004;9:1–3. 2;  
4. Mendoza CG, et al. Int J Dermatol. 2014 Nov;53(11):1412–6 ; 5. Debabrata Bandyopadhyay. Indian J Dermatol. 2009; 54(4): 303–309. 6. Taylor MB et al. J Drugs Dermatol 
2013 Jan;12(1):45–50



3a. Pełna kuracja cosmelan®

Zabieg w gabinecie

Terapia rozpoczyna się w gabinecie lekarskim.

odtłuszczacz
10 ml

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

Sposób użycia: nakładać na oczyszczoną, suchą
skórę za pomocą gazy.

cosmelan 1 maska
10 g

cosmelan 1 redukuje istniejące przebarwienia, 
jednocześnie hamując proces tworzenia się melaniny. 
Chroni przed ponownym pojawieniem się przebarwień.

Sposób użycia: nałożyć grubą warstwę maski  
i pozostawić na powierzchni skóry. Decyzja o czasie 
ekspozycji maski zależy od specjalisty. Unikać 
kontaktu z oczami.

Czas ekspozycji maski cosmelan 1:

skóra sucha
skóra 

normalna / 
mieszana

skóra tłusta

Fototyp I/II 8 h 8 h 10 h

Fototyp III/IV 8 h 10 h 12 h

Fototyp V/VI 10 h 12 h 12 h

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Czas ekspozycji maski na skórze za-
leży od fototypu, wrażliwości i kon-
dycji skóry. Decyzja zawsze należy 
do specjalisty przeprowadzającego 
zabieg.

 ∙ Intensywność zabiegu zależy od gru-
bości warstwy nałożonego prepara-
tu. Dla optymalnej skuteczności 
rekomenduje się nałożenie całej 
zawartości słoiczka, 10 g.

 ∙ Maskę nakładać jednolitą warstwą 
na całą twarz, a nie punktowo w miej-
scu występowania przebarwień.

 ∙ Zwilżać maskę, np. wodą w spray’u, 
w celu uniknięcia jej popękania.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Dokładnie oczyścić skórę przed przy-
stąpieniem do zabiegu.

 ∙ Po oczyszczeniu skóry zabezpieczyć 
wrażliwe miejsca (kąciki oczu, usta) 
przy pomocy wazeliny.

Działanie depigmentujące

Działanie regulujące

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.

Podany czas ekspozycji stanowi jedynie rekomendację. Ostateczna decyzja należy do profesjonalisty przeprowadzającego zabieg.



Pielęgnacja domowa

48 godzin po zmyciu maski następuje kontynuacja kuracji w domu. Pacjent musi przestrzegać instrukcji, aby osiągnąć zamierzone 
efekty kuracji. Pielęgnacja domowa składa się z:

cosmelan 2 krem
30 g

cosmelan 2 krem zwiększa działanie depig-
mentujące po zastosowaniu maski cosmelan 
1 poprzez kontrolowanie produkcji melaniny, 
zapobiegając ponownemu pojawieniu się 
przebarwień oraz powstaniu nowych.

Sposób użycia: nałożyć cosmelan 2 
na oczyszczoną, suchą skórę, delikatnie 
masując. Stosować się do instrukcji zawar-
tych w protokole zabiegowym cosmelan 
znajdującym się na następnych stronach.

melan recovery
50 ml

Działa kojąco, niweluje zaczerwienienie i po-
drażnienie zapewniając uczucie długotrwałej 
ulgi. Redukuje wrażliwość skóry i wzmacnia 
jej barierę ochronną. Przywraca równowagę 
i komfort skórze oraz sprawia, że staje się 
elastyczna i gładka.

Sposób użycia: nałożyć i wmasować w skó-
rę do całkowitego wchłonięcia. Używać za-
wsze po zastosowaniu kuracji cosmelan.

melan 130+
pigment control
50 ml

Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna, 
która pomaga regulować pigmentację skóry.

Zawiera mesoprotech complex, który za-
pewnia ochronę przed promieniowaniem 
UVB (131) i UVA (67) oraz działa antyok-
sydacyjnie.

Formuła zawiera składnik depigmentujący,

który pomaga regulować syntezę melani-
ny, wzmacniając działanie ochronne przed 
przebarwieniami.

Fluid koloryzujący o naturalnym odcieniu 
maskuje niedoskonałości i ujednolica ko-
loryt skóry.

Sposób użycia: nałożyć po zastosowaniu 
kremu melan recovery, a także przed eks-
pozycją na słońce.

Działanie
ochronne

Działanie
kojące

Działanie 
depigmentujące

Działanie
regulujące

Działanie
regulujące

Działanie 
regulujące

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Pacjenci nie stosujący się do re-
komendacji mogą zauważyć nawrót 
przebarwień lub pojawienie się no-
wych.

 ∙ Pacjenci często zgłaszają uczucie 
ciepła i szczypania – jest to spo-
dziewany efekt. Dyskomfort można 
zmniejszyć np. poprzez skierowanie 
zimnego nawiewu na obszar skóry 
poddawany zabiegowi.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ W trakcie terapii cosmelan może być 
zauważalna wzmożona suchość, 
ściągnięcie i łuszczenie się skóry.

 ∙ Stosowanie kremu melan recovery 
zmniejsza uczucie dyskomfortu. Krem 
może być stosowany tak często jak 
to potrzebne.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ W trakcie terapii cosmelan wymagana 
jest skuteczna i stała ochrona przed 
promieniowaniem słonecznym. Brak 
ochrony UV spowoduje obniżenie lub 
brak skuteczności terapii.



mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Czas ekspozycji maski na skórze za-
leży od fototypu, wrażliwości i kon-
dycji skóry. Decyzja zawsze należy 
do specjalisty przeprowadzającego 
zabieg.

 ∙ Intensywność zabiegu zależy od gru-
bości warstwy nałożonego prepara-
tu. Dla optymalnej skuteczności 
rekomenduje się nałożenie całej 
zawartości słoiczka, 10 g.

 ∙ Maskę nakładać jednolitą warstwą 
na całą twarz, a nie punktowo w miej-
scu występowania przebarwień.

 ∙ Zwilżać maskę, np. wodą w spray’u, 
w celu uniknięcia jej popękania.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Dokładnie oczyścić skórę przed przy-
stąpieniem do zabiegu.

 ∙ Po oczyszczeniu skóry zabezpieczyć 
wrażliwe miejsca (kąciki oczu, usta) 
przy pomocy wazeliny.

Działanie 
depigmentujące

Działanie 
regulujące

3b. Pełna kuracja dermamelan®

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.

dermamelan maska
10 g

Maska dermamelan redukuje istniejące przebar-
wienia, jednocześnie hamując proces tworzenia się 
melaniny. Chroni przed ponownym pojawieniem się 
przebarwień.

Sposób użycia: nałożyć grubą warstwę maski i po-
zostawić na powierzchni skóry. Decyzja o czasie 
ekspozycji maski zależy od specjalisty. Unikać kon-
taktu z oczami.

Czas ekspozycji maski dermamelan:

skóra sucha
skóra 

normalna / 
mieszana

skóra tłusta

Fototyp I/II 8 h 8 h 10 h

Fototyp III/IV 8 h 10 h 12 h

Fototyp V/VI 10 h 12 h 12 h

Podany czas ekspozycji stanowi jedynie rekomendację. Ostateczna decyzja należy do profesjonalisty przeprowadzającego zabieg.

Zabieg w gabinecie +

Terapia rozpoczyna się w gabinecie u profesjonalisty.

odtłuszczacz
10 ml

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

Sposób użycia: Nakładać na oczyszczoną, suchą 
skórę za pomocą gazy.



Pielęgnacja domowa

48 godzin po zmyciu maski zaleca się kontynuację kuracji w domu. Pacjent musi przestrzegać instrukcji, aby osiągnąć zamierzone 
efekty kuracji. Pielęgnacja domowa składa się z:

dermamelan krem
30 g

dermamelan krem zwiększa działanie 
depigmentujące po zastosowaniu maski 
dermamelan poprzez kontrolowanie pro-
dukcji melaniny, zapobiegając ponownemu 
pojawieniu się przebarwień oraz powstaniu 
nowych.

Sposób użycia: nałożyć krem dermamelan 
na oczyszczoną, suchą skórę, delikatnie 
masując. Stosować się do instrukcji zawar-
tych w protokole zabiegowym dermamelan 
znajdującym się na następnych stronach.

melan recovery
50 ml

Kojący i regenerujący krem do skóry wraż-
liwej i zaczerwienionej. 

Działa kojąco, niweluje zaczerwienienie i po-
drażnienie zapewniając uczucie długotrwałej 
ulgi. Redukuje wrażliwość skóry i wzmacnia 
jej barierę ochronną. Przywraca równowagę 
i komfort skórze oraz sprawia, że staje się 
elastyczna i gładka.

Sposób użycia: nałożyć i wmasować w skó-
rę do całkowitego wchłonięcia. Używać za-
wsze po zastosowaniu kuracji dermamelan.

melan 130+
pigment control
50 ml

Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna, 
która pomaga regulować pigmentację skóry.

Zawiera mesoprotech complex, który za-
pewnia ochronę przed promieniowaniem 
UVB (131) i UVA (67) oraz działa antyok-
sydacyjnie.

Formuła zawiera składnik depigmentujący, 
który pomaga regulować syntezę melani-
ny, wzmacniając działanie ochronne przed 
przebarwieniami.

Fluid koloryzujący o naturalnym odcieniu 
maskuje niedoskonałości i ujednolica ko-
loryt skóry.

Sposób użycia: nałożyć po zastosowaniu 
kremu melan recovery, a także przed eks-
pozycją na słońce.

Działanie
ochronne

Działanie
kojące

Działanie 
depigmentujące

Działanie
regulujące

Działanie
regulujące

Działanie 
regulujące

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ Pacjenci nie stosujący się do re-
komendacji mogą zauważyć nawrót 
przebarwień lub pojawienie się no-
wych.

 ∙ Pacjenci często zgłaszają uczucie 
ciepła i szczypania. Jest to spo-
dziewany efekt i oznaka, że terapia 
działa. Dyskomfort można zmniejszyć 
np. poprzez skierowanie zimnego na-
wiewu na obszar skóry poddawany 
zabiegowi.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ W trakcie terapii dermamelan może 
być zauważalna wzmożona suchość, 
ściągnięcie i łuszczenie się skóry.

 ∙ Stosowanie kremu melan recovery 
zmniejsza uczucie dyskomfortu. Krem 
może być stosowany tak często jak 
to potrzebne.

mesoestetic rekomenduje:

 ∙ W trakcie terapii dermamelan wyma-
gana jest skuteczna i stała ochrona 
przed promieniowaniem słonecznym. 
Brak ochrony UV spowoduje obni-
żenie lub brak skuteczności terapii.



4a. Protokół pełnej 3-miesięcznej kuracji cosmelan®

Dokładnie oczyścić skórę przy użyciu odtłuszczacza, a następnie nałożyć maskę cosmelan 1 z wysoką zawartością skład-
ników aktywnych o działaniu silnie depigmentującym. Maska musi być nałożona przez specjalistę, który zdecyduje o czasie 
ekspozycji. Po upływie czasu ekspozycji, pacjent musi samodzielnie zmyć maskę, aby zakończyć pierwszą fazę terapii.

Sposób użycia:  
nakładać 
na oczyszczoną, 
suchą skórę przy 
użyciu gazy.

Sposób użycia: nałożyć całą pojemność słoiczka cosmelan 1 
i pozostawić na skórze według zaleceń specjalisty na 8–12 
godzin sugerując się powyższą tabelą. 

Sposób użycia: nakładać cosmelan 2 trzy razy w ciągu dnia 
(rano, w południe i wieczorem), a następnie stosować krem melan 
recovery i melan 130+ pigment control po każdorazowej aplikacji 
kremu cosmelan 2 w ciągu dnia.

W przypadku uczucia dyskomfortu w trakcie tej fazy należy zmniejszyć ilość aplikacji cosmelan 2 do dwóch. 

Sposób użycia: nakładać cosmelan 2 rano i wieczorem, a na-
stępnie stosować krem melan recovery i melan 130+ pigment 
control po każdorazowej aplikacji kremu cosmelan 2 w ciągu dnia.

Sposób użycia: nakładać cosmelan 2 wieczorem, a następnie 
stosować krem melan recovery. W ciągu dnia stosować krem 
melan 130+ pigment control przed każdą ekspozycją słoneczną.

Sposób użycia: zmyć delikat-
nie letnią wodą. Unikać przedo-
stania się produktu do oczu.

W przypadku zaczerwienienia, uczucia ściągnię-
cia lub podrażnienia rekomenduje się nałożenie 
grubszej warstwy melan recovery na 10–15 minut.

Po upływie 48 godzin od zmycia maski cosmelan 1 należy konty-
nuować pielęgnację depigmentującą, aby przedłużyć regulujące 
i naprawcze działanie terapii oraz aby kontrolować produkcję 
melaniny w melanocytach.

Na tym etapie ważne jest, aby skupić się na przyczynie powstawania 
przebarwień i ukierunkować pielęgnację na regulowanie produkcji 
melaniny poprzez stałą kontrolę pracy melanocytów. To działanie 
pozwoli na uniknięcie ponownego powstawania przebarwień.

Istnieje ciągłe ryzyko pojawienia się przebarwień. W trakcie tej 
fazy terapia skupia się na zapobieganiu ponownego pojawienia 
się plam oraz powstania nowych. 

Faza III: regulacja pigmentacji

Faza IV: kontrola

Faza II: trwała depigmentacja

Faza I: intensywna depigmentacja

Po zakończonej kuracji rekomenduje się ciągłe stosowanie kremu melan 130+ pigment 
control dla zapewnienia bardzo wysokiej ochrony przeciwsłonecznej.

cosmelan 2

cosmelan 2

cosmelan 2

melan  
recovery

melan  
recovery

melan  
recovery

melan 130+ 
pigment control

melan 130+ 
pigment control

melan 130+ 
pigment control

KROK 1: przygotowanie 
odtłuszczacz

KROK 2: intensywna kuracja 
cosmelan 1

KROK 3: usunięcie maski

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 1 miesiąc po zabiegu w gabinecie

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 2 miesiąc 

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 3 miesiąc 

skóra sucha
skóra 

normalna / 
mieszana

skóra tłusta

Fototyp I/II 8 h 8 h 10 h

Fototyp III/IV 8 h 10 h 12 h

Fototyp V/VI 10 h 12 h 12 h

48 godzin

W gabinecie W domu



4b. Protokół pełnej 3-miesięcznej kuracji dermamelan®

Dokładnie oczyścić skórę przy użyciu odtłuszczacza, a następnie nałożyć maskę dermamelan z wysoką zawartością skład-
ników aktywnych o działaniu silnie depigmentującym. Maska musi być nałożona przez lekarza, który zdecyduje o czasie 
ekspozycji. Po upływie czasu ekspozycji, pacjent musi samodzielnie zmyć maskę, aby zakończyć pierwszą fazę terapii.

Sposób użycia:  
nakładać 
na oczyszczoną, 
suchą skórę przy 
użyciu gazy.

Sposób użycia: nałożyć całą pojemność słoiczka dermamelan 
mask i pozostawić na skórze według zaleceń specjalisty 
na 8–12 godzin sugerując się powyższą tabelą. 

Sposób użycia: nakładać krem dermamelan trzy razy w ciągu 
dnia (rano, w południe i wieczorem), a następnie stosować krem 
melan recovery i melan 130+ pigment control po każdorazowej 
aplikacji kremu dermamelan w ciągu dnia.

W przypadku uczucia dyskomfortu w trakcie tej fazy należy zmniejszyć ilość aplikacji kremu dermamelan do dwóch.

Sposób użycia: nakładać krem dermamelan rano i wieczorem, 
a następnie stosować krem melan recovery i melan 130+ pigment 
control po każdorazowej aplikacji kremu dermamelan w ciągu dnia.

Sposób użycia: nakładać krem dermamelan wieczorem, a następ-
nie stosować krem melan recovery. W ciągu dnia stosować krem 
melan 130+ pigment control przed każdą ekspozycją słoneczną.

Sposób użycia: zmyć delikat-
nie letnią wodą. Unikać przedo-
stania się produktu do oczu.

W przypadku zaczerwienienia, uczucia ściągnię-
cia lub podrażnienia rekomenduje się nałożenie 
grubszej warstwy melan recovery na 10–15 minut.

Po upływie 48 godzin od zmycia maski dermamelan należy konty-
nuować pielęgnację depigmentacyjną, aby przedłużyć regulujące 
i naprawcze działanie terapii oraz aby kontrolować produkcję 
melaniny w melanocytach.

Na tym etapie ważne jest, aby skupić się na przyczynie powstawania 
przebarwień i ukierunkować pielęgnację na regulowanie produkcji 
melaniny poprzez stałą kontrolę pracy melanocytów. To działanie 
pozwoli na uniknięcie ponownego powstawania przebarwień.

Istnieje ciągłe ryzyko pojawienia się przebarwień. W trakcie tej 
fazy terapia skupia się na zapobieganiu ponownego pojawienia 
się plam oraz powstania nowych.

Faza III: regulacja pigmentacji

Faza IV: kontrola

Faza II: trwała depigmentacja

Faza I: intensywna depigmentacja

Po zakończonej kuracji rekomenduje się ciągłe stosowanie kremu melan 130+ pigment 
control dla zapewnienia bardzo wysokiej ochrony przeciwsłonecznej.

dermamelan 
treatment

dermamelan 
treatment

dermamelan 
treatment

melan  
recovery

melan  
recovery

melan  
recovery

melan 130+ 
pigment control

melan 130+ 
pigment control

melan 130+ 
pigment control

KROK 1: przygotowanie 
odtłuszczacz

KROK 2: intensywna kuracja 
maska dermamelan

KROK 3: usunięcie maski

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 1 miesiąc po zabiegu w gabinecie

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 2 miesiąc 

PROTOKÓŁ STOSOWANIA 3 miesiąc 

skóra sucha
skóra 

normalna / 
mieszana

skóra tłusta

Fototyp I/II 8 h 8 h 10 h

Fototyp III/IV 8 h 10 h 12 h

Fototyp V/VI 10 h 12 h 12 h

48 godzin

W gabinecie W domu



5. Nowe produkty w pełnych kuracjach: jak poprawiły skuteczność 
terapii?

mesoestetic stworzył nowe produkty „melan”: Melan Recovery i Melan 130+, aby dopełnić kuracje cosmelan i dermamelan. 

W gabinecie u specjalisty można zakupić pełen zestaw do pielęgnacji domowej, czyli krem cosmelan 2/dermamelan, krem melan 
recovery oraz krem przeciwsłoneczny mesoprotech melan 130+.

Większy komfort w trakcje kuracjiLepsze działanie depigmentujące

Ochrona przeciwsłoneczna

Blokuje działanie promieniowania słonecznego – głównego czynnika 
powodującego powstawanie przebarwień – dzięki zawartości wyjątkowych, 

zaawansowanych składników przeciwsłonecznych chroniących przed 
promieniowaniem UVB (131), UVA (67), HEV (światło widzialne) i IR 

(promieniowanie podczerwone).

Ujednolicenie kolorytu

Zmniejsza niedoskonałości skóry 
i ujednolica jej koloryt, powodując 
że staje się ona gładka i piękna.

Regulowanie pigmentacji

Zapobiega ponownemu 
pojawieniu się przebarwień 

poprzez blokowanie transferu 
melanocytów do keratynocytów.

Zapobieganie 
powstawaniu 
przebarwień 

pozapalnych (PIH)

Minimalizuje ryzyko powstania 
przebarwień pozapalnych 

(PIH) działając bezpośrednio 
na kaskadę stanu zapalnego, 

zmniejszając poziom interleukin 
prozapalnych (IL-1).

Działanie kojące

Zmniejsza reakcje skóry, takie 
jak podrażnienie, zaczerwienienie 

nadwrażliwość, zapewniając 
uczucie ulgi i komfortu.

Ochrona bariery skórnej

Zwiększa obecność dobroczynnych 
mikroorganizmów w naskórku i zmniejsza 

proliferację patogennych bakterii, utrzymując 
tym samym odpowiednie funkcjonowanie 

bariery skórnej.

Przywrócenie równowagi

Przywraca równowagę filmu  
hydro-lipidowego, aby zwiększyć funkcje 

barierowe skóry.



6. Rekomendowane zabiegi dodatkowe

Zabieg w gabinecie

Zabieg w domu

+

mesopeel melanostop
50 ml

W przypadku silnej hiperpigmenta-
cji lub w celu zwiększenia efektów 
terapii cosmelan/dermamelan, spe-
cjalista może zalecić peeling przed 
właściwym zabiegiem, aby zmniej-
szyć melanogenezę w nadaktyw-
nych melanocytach.

Sposób użycia: zastosować 
peeling nie później niż 48 godzin 
przed zabiegiem cosmelan/der-
mamelan.

post-peel crystal  
fiber mask
5 x 25 ml

Maska najnowszej generacji 
w formie płata stworzona, 
aby wzmocnić proces od-
nowy komórkowej, odbudo-
wać warstwę hydrolipidową 
oraz zwiększyć poziom na-
wilżenia skóry.

Sposób użycia: nałożyć 
maskę i pozostawić na  
20 minut. Maskę można sto-
sować jako złagodzenie po-
drażnień po zastosowaniu 
peelingu lub w trakcie ku-
racji cosmelan/dermamelan.

post-procedure fast 
skin repair
50 ml

W przypadku silnego zaczerwienie-
nia lub podrażnienia rekomenduje 
się zmianę melan recovery na krem 
fast skin repair o właściwościach 
regeneracyjnych. Krem wspomaga 
reepitelizację oraz zapewnia inten-
sywne działanie kojące.

Sposób użycia: nakładać po kura-
cji cosmelan/dermamelan delikatnie 
wmasowując, aż do całkowitego 
wchłonięcia. Zakończyć pielęgna-
cję stosując melan 130+ pigment 
control.

KURACJA COSMELAN / DERMAMELAN A ZABIEGI LASEROWE1

Zabiegi laserowe to powszechnie stosowane i wysoce skuteczne zabiegi w walce z hiperpigmentacją. Są szczególnie efektywne 
w przypadku jaśniejszej karnacji (fototyp I-III), gdzie przebarwienia są bardziej widoczne. Profesjonalista musi bezwzględnie 
wskazać pielęgnację domową, aby zapobiec ponownemu powstawaniu przebarwień. Połączenie zabiegu laserowego i terapii 
domowej cosmelan/dermamelan zwiększa efektywność zabiegu poprzez regulowanie i kontrolowanie produkcji melaniny. 

W przypadku ciemniejszego fototypu (IV-VI), zabiegi laserowe są mniej skuteczne, a prawdopodobieństwo wystąpienia PIH 
(pigmentacji pozapalnej) jest większe. W takich przypadkach pielęgnacja domowa powinna być stosowana przed i po zabiegu 
laserowym, aby kontrolować hiperkeratynizację. Co więcej, u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia PIH (pigmentacji po-
zapalnej), bardziej rekomenduje się stosowanie metody cosmelan/dermamelan niż zabiegów laserowych ze względu na lepszą 
tolerancję, większą skuteczność, obniżone ryzyko ponownego pojawienia się przebarwień oraz długotrwałe efekty. 

1. Skin Therapy Lett. 2016 Jan;21(1):1–7.



Wyniki badań in vivo dla kuracji cosmelan

Wyniki badań in vivo dla kuracji dermamelan

Badania in vivo przeprowadzone w trakcie stosowania terapii cosmelan wykazały obniżenie poziomu melaniny. 

Badania in vivo przeprowadzone w trakcie stosowania terapii dermamelan wykazały obniżenie poziomu melaniny. 

* Wskaźnik melaniny: mierzony przy pomocy chromametru MPA580 (Courage Khazaka electronic GmbH). Pomiar w miejscu występowania hiper-
pigmentacji.

** MASI (wskaźnik MASI: ang. Melasma Area and Serevity Index) to specjalny system pomiaru nasilenia melasmy. Polega na subiektywnej ocenie czte-
rech obszarów: czoło, kości policzkowe (prawa i lewa) oraz podbródek. Subiektywna ocena dokonywana jest zawsze przez tego samego specjalistę.

* Różnica w natężeniu pigmentacji pomiędzy skórą z przebarwieniem a skórą bez przebarwień mierzony przy pomocy chromametru MPA580 (Co-
urage Khazaka electronic GmbH). Wynik pokazuje widoczną różnicę zabarwienia dwóch badanych obszarów. 

** MASI (wskaźnik MASI: ang. Melasma Area and Serevity Index) to specjalny system pomiaru nasilenia melasmy. Polega na subiektywnej ocenie czte-
rech obszarów: czoło, kości policzkowe (prawa i lewa) oraz podbródek. Subiektywna ocena dokonywana jest zawsze przez tego samego specjalistę.
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Wyniki badań in vitro dla kuracji cosmelan i dermamelan

Zawartość substancji aktywnych w kuracjach cosmelan i dermamelan blokujących produkcję melaniny została stwierdzona w ba-
daniu in vitro na hodowlach melanocytów.

Zmniejszona synteza melaniny o 81% po 48 godzinach:

Redukcja poziomu melaniny o 81% w kulturach melanocytów – wynik zaobserwowany po 48 godzinach od nałożenia substancji 
aktywnych zawartych w kuracjach depigmentujących cosmelan i dermamelan.

Próba kontrolna 48 godzin po aplikacji kuracji
cosmelan / dermamelan

Próba kontrolna 48 godzin po aplikacji kuracji
cosmelan / dermamelan
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7a. Skuteczność metody cosmelan potwierdzona w badaniach 
klinicznych

Wyniki badań in vivo: fototyp I-III

PRZYPADEK 1: Wiek: 44 Typ: przebarwienia posłoneczne

PRZYPADEK 2: Wiek: 44 Typ: melasma i przebarwienia posłoneczne
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PRZYPADEK 3: Wiek: 47 Typ: przebarwienia posłoneczne



7b. Skuteczność metody dermamelan potwierdzona w badaniach 
klinicznych

Wyniki badań in vivo: fototyp I-III

PRZYPADEK 1: Wiek: 45 Typ: melasma

PRZYPADEK 2: Wiek: 52 Typ: melasma i przebarwienia posłoneczne
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PRZYPADEK 3: Wiek: 41 Typ: melasma



• LIDER WSRÓD TERAPII DEPIGMENTUJĄCYCH
Idea, dostępność i międzynarodowy zasięg uwiarygadnia metodę cosmelan i dermamelan.

• WYJĄTKOWE, PODWÓJNE DZIAŁANIE:
Metoda oparta o podwójne działanie naprawcze i regulujące, które daje natychmiastowe i długotrwałe 
efekty, dzięki kontroli pigmentacji i zapobieganiu nawrotom przebarwień.

• SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH KLINICZNYCH
Badania wykazały wysoki stopień skuteczności metody cosmelan i dermamelan. Ponad 100 przypadków 
klinicznych potwierdziło natychmiastowe i długotrwałe efekty stosowania.

• WYSOKA OCHRONA SKÓRY
Surowe standardy jakościowe i liczne badania in vivo udowodniły wyjątkowe bezpieczeństwo stosowania 
i tolerancję skóry.

• PROFESJONALIZM I ZAUFANIE
Tysiące specjalistów na całym świecie zastosowało kuracje cosmelan i dermamelan u swoich pacjentów.

• SATYSFAKCJA PACJENTÓW
Widoczne rezultaty już od pierwszego tygodnia i długotrwały efekt depigmentacji przekładają się 
na poczucie satysfakcji pacjentów oraz poprawę jakości ich życia.
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