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o método despigmentante profissional
de referência a nível mundial

cosmelan : experiências reais
®

“Utilizo há 4 dias, e já vejo uma
mudança total.”
“Há 4 anos que utilizei cosmelan, e foi uma boa
experiência. Desde o primeiro dia, as manchas começaram a desaparecer. De noite colocava o creme de manutenção, e de manhã estava radiante. O
meu rosto ficou perfeito, nem podia acreditar.”

Laura, 34. Espanha

Valeria, 29. Porto Rico

“Deixei de maquilhar as
manchas, nem posso acreditar!”
Renata, 39. Chile
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o método despigmentante profissional
de referência a nível mundial

“Testei há alguns anos, e repetiria o
tratamento. Renova toda a minha pele, e faz
desaparecer as manchas e até as rugas.”
Aeryn, 44. Emirados Árabes Unidos

“O tratamento cosmelan devolveu-me
a autoestima. Agora saio à rua sem
ter de me maquilhar. Recomendo-o
verdadeiramente a quem não
encontrou uma solução para a sua
pele.”

“Gastei muito dinheiro em diferentes métodos:
laser, hidroquinona, peelings, dermoabrasão...
e nada funcionou, até que experimentei
cosmelan. Estou muito contente com o
resultado!”
Evelyn, 51. Filipinas

Indira, 33. Índia

“Tinha a pele muito manchada e algumas
sardas, utilizei cosmelan há 1 ano e tive
resultados muito bons. É importante que
siga todo o tratamento à risca, como
recomendado, com cosmelan 1 e 2.”

“Já tinha testado cremes e tratamentos alternativos durante mais de um ano, e tinha perdido a esperança. Uma amiga recomendou-me
cosmelan, e é o melhor que experimentei.
Estou muito satisfeita.”
Catherine, 42. Austrália

Nicole, 37. África do Sul

. Mais de 1 milhão de pacientes
. Ação dupla de eficácia única
. Excelentes resultados clínicos
. Elevada satisfação do paciente
. Ampla confiança profissional

cosmelan : o que é e em que consiste?
®

cosmelan® é o método despigmentante que elimina de forma integral as manchas existentes e
previne o seu reaparecimento para um resultado rápido, conseguindo simultaneamente manter as
hiperpigmentações sob controlo para um resultado duradouro.
O método cosmelan® consiste num protocolo de 4 fases necessárias para conseguir o resultado
pretendido. Despigmentação intensiva em gabinete na fase 1 e tratamento para uso domiciliário
nas fases 2, 3 e 4.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

despigmentação
intensiva

despigmentação
contínua

regulação da
hiperpigmentação

controlo de
reaparecimento

+

protocolo em
gabinete

tratamento no domicílio

new

new

oil removing
solution

solução
desengordurante*

cosmelan 2

creme
despigmentante*

cosmelan 1

melan recovery
bálsamo calmante e
recuperador*

melan 130+
pigment control

fotoproteção específica
antimanchas*

máscara facial
intensiva*

> A ação sinérgica dos produtos do
método asseguram:
. maior eficácia despigmentante
. maior conforto durante o tratamento
. menor risco de repigmentação.
> O seguimento das indicações
domiciliárias é fundamental para atingir
o objetivo despigmentante a curto e longo
prazo.

* Produtos incluídos no cosmelan pack

cosmelan : como atua?
®

A fórmula cosmelan® conta com uma exclusiva combinação de ativos de eficácia comprovada
que atua sobre todo o processo de formação de manchas para eliminar a acumulação de melanina
formada e inibir a formação de novas manchas.

processo de formação
de manchas

Acumulação da melanina
na superfície formando as
manchas visíveis.

Subida da melanina para
as camadas superiores da
pele e escurecimento do
pigmento.

Aceleração da
renovação da epiderme
para a eliminação
da acumulação de
melanina.

Redução da quantidade
de melanina formada
diminuindo a intensidade
da mancha.

AÇÃO CORRETIVA

^

mecanismo de
ação cosmelan®

^

^
Estimulação da síntese de
melanina por numerosos
fatores (radiação solar,
predisposição genética,
alterações hormonais,
processos inflamatórios,
etc.).

Bloqueio da
transferência de
melanina do melanócito
para o queratinócito
evitando a migração
do pigmento para as
camadas superficiais.

Diminuição da síntese
de melanina no interior
do melanócito.

A dualidade de ação corretiva e reguladora converte-o
num tratamento único e integral.

AÇÃO REGULADORA

Transferência da melanina
formada através dos
dendritos do melanócito
para as células
epidérmicas.

cosmelan : produtos e protocolo
®

+ Produtos de uso profissional exclusivo

Poder
despigmentante

Capacidade
reguladora
10 ml

10 g

Solução desengordurante. Facilita a
penetração dos ativos maximizando a eficácia
do tratamento.

Máscara facial. Tratamento profissional cuja
fórmula concentrada permite estimular de
forma intensiva a renovação cutânea para
eliminar as manchas existentes.

oil removing solution

cosmelan 1

O método cosmelan® inicia-se em gabinete pelas mãos de um profissional.

FASE 1

8 - 12 h

despigmentação
intensiva
peles

secas

normais/
mistas

oleosas

I e II

8h

8h

10 h

III e IV

8h

10 h

12 h

V e VI

10 h

12 h

12 h

fotótipo

Aplicar a solução desengordurante com a
ajuda de uma gaze sobre a pele limpa e seca.
Em seguida, aplicar a máscara cosmelan 1
de forma homogénea em todo o rosto e não
só nas zonas hiperpigmentadas. Aplicar com
a ajuda de uma espátula ou com a mão com
luva. Evitar o contorno dos olhos.
Para conseguir la máxima eficácia,
recomenda-se aplicar a totalidade do
produto, 10 g. É importante garantir que a
máscara se mantém sempre húmida. Pode
usar-se um pulverizador de água para evitar
que seque.

Tabela de tempos de aplicação de cosmelan 1
orientativos recomendados pela mesoestetic®

Deixar atuar sobre a pele durante o tempo
recomendado de acordo com o fotótipo, o
grau de gravidade da imperfeição e o tipo de
pele, estando sempre sujeito ao critério do
profissional.
Depois de aplicada a máscara, o paciente pode
ir para casa.

remoção de
cosmelan 1
Após o tempo indicado
pelo profissional, o
paciente deverá retirar
a máscara cosmelan
1 enxaguando
cuidadosamente com
água morna abundante.
Repetir tantas vezes
quantas seja necessário
até eliminar por
completo o produto.

Produtos de uso domiciliário
OFFICIAL
SPONSOR

Poder
despigmentante

Ação
calmante

Ação
protetora

Capacidade
reguladora

Capacidade
reguladora

Capacidade
reguladora

30 g

50 ml

50 ml

Creme despigmentante.
Tratamento domiciliário
complementar a cosmelan 1
que atenua as manchas de forma
contínua e regula a sobreprodução
da melanina para evitar o seu
reaparecimento.

Bálsamo calmante e recuperador.
Alivia a sensação de repuxamento
própria do tratamento e reduz a
sensibilidade, as manifestações
inflamatórias e vermelhidões.

Fotoproteção específica
antimanchas. Proteção solar muito
alta (131 UVB e 67 UVA) com cor
que ajuda a controlar a pigmentação
cutânea.

cosmelan 2

48 h

FASE 2

1 mês

melan recovery

FASE 3

2 meses

despigmentação
contínua

regulação
da hiperpigmentação

Aplicar 3 vezes por dia cosmelan 2 (de
manhã, a meio do dia e à noite) seguido
de melan recovery e melan 130+
pigment control durante as aplicações
diurnas.

Aplicar de manhã e à noite cosmelan
2 seguido de melan recovery e melan
130+ pigment control durante o dia.
Em caso de exposição solar, aplicar
novamente a proteção solar ao meio-dia.

melan 130+ pigment control

FASE 4

3 meses

controlo
de reaparecimento

Aplicar à noite cosmelan 2 seguido de
melan recovery. Durante o dia aplicar
melan 130+ pigment control e reaplicar
em caso de exposição solar direta.

Conselhos de aplicação
Sobre a pele limpa e seca aplicar cosmelan 2 através de uma suave massagem até à sua completa absorção.
Em seguida, aplicar melan recovery generosamente e finalizar a rotina com a aplicação de melan 130+ pigment
control durante as aplicações diurnas.

Que sensações esperar?
É normal sentir sensação de picada ou ardor e notar a pele esticada e a repuxar, sendo todos estes efeitos
esperados. A aplicação de melan recovery alivia estes efeitos e devolve o conforto cutâneo. Aplicar tantas vezes
quantas considerar necessário.

cosmelan : resultados in vivo
®

Estudos de eficácia clínicos comprovam o sucesso dos tratamentos em todos os tipos de peles, etnias e tipos de
mancha.
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1. Imagens cedidas por cortesia do Dr. Serafetti̇n Saracoglu. 2. Imagens cedidas por cortesia do Dr. Warasinee Wannoi. 3. Imagens cedidas por cortesia do
Dr. Reddy.

Peles asiáticas (fotótipos III - IV)
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Peles africanas (fotótipos IV - V)
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2. Imagens cedidas por cortesia do Dr. Warasinee Wannoi. 4. Imagens cedidas por cortesia do Dr. Shanika Arsecularatne. 5. Imagens cedidas por
cortesia do Dr. Danmallam. 6. Tratamento combinado de acnelan e cosmelan. Imagens cedidas por cortesia do Dr. Danmallam.

Tratamentos complementares recomendados
Certas hiperpigmentações são recorrentes e exigem um tratamento constante que permita manter
a ação despigmentante obtida depois do método cosmelan®.
Os novos produtos despigmentantes com ácido tranexâmico proporcionam uma abordagem
evoluída e mais completa com uma excelente tolerância dérmica.

+ Produtos profissionais
new

mesopeel
melanostop tran3x

c.prof 210
depigmentation solution

50 ml

Peeling despigmentante cuja
fórmula complexa acelera a
renovação epidérmica para
a eliminação da melanina
acumulada de forma superficial
e proporciona uma melhoria
visível de tom e luminosidade.

5 x 5 ml

new

A sua fórmula proporciona um
equilíbrio perfeito entre eficácia
e tolerância.

Solução transcutânea que
atua através da regulação
da produção de melanina e
da eliminação da melanina
presente nas células
epidérmicas, responsáveis pela
pigmentação visível.
Com agentes antioxidantes
que regulam a sobreprodução
de melanina.

Produtos domiciliários
new
new

melan tran3x
intensive depigmenting
concentrate
30 ml

Sérum despigmentante
intensivo que atua sobre as
manchas escuras eliminando a
melanina formada e regulando
a sobreprodução pigmentária
na origem.
Textura ultraleve.

melan tran3x
daily depigmenting
gel cream
50 ml

Gel creme despigmentante
que atua de forma gradual
atenuando as manchas e
evitando o seu reaparecimento.
Textura gel creme de rápida
absorção.

cosmelan® e o laser1
O método cosmelan® é compatível com o tratamento laser das hiperpigmentações. Após finalizar um
tratamento com laser é recomendável o uso domiciliário do método cosmelan® para completar a ação
corretiva e proporcionar uma ação reguladora, imprescindível para um resultado mais intenso e duradouro.

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

Mais de 1 milhão de pacientes. Uma ampla trajetória comprova a eficácia
do método cosmelan®.
Ação dupla de eficácia única. Tratamento integral com resultados a curto
e longo prazo para manter as hiperpigmentações sob controlo.
Excelentes resultados clínicos. Estudos de eficácia comprovam o seu
sucesso em todo o tipo de peles, hiperpigmentações e etnias.
Elevada satisfação do paciente. Resultados visíveis desde a primeira
semana de tratamento.
Ampla confiança profissional. Milhares de profissionais tratam as
hiperpigmentações com o método cosmelan® e recomendam-no aos
seus pacientes.

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

mesoestetic Pharma Group, S.L.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

Possíveis efeitos não desejados, esperados e transitórios associados ao tratamento com cosmelan: Edema/eritema: pode
ser uma das manifestações posteriores ao tratamento. É transitório e é completamente normal. Descamação: corresponde
à evolução esperada após a realização do tratamento. Pode ocorrer após 2-3 dias. Pode permanecer durante vários dias,
até à renovação completa. Ardência/ardor: pode aparecer sensação de ardor, em função da sensibilidade da pele, tanto no
tratamento intensivo em consulta, como durante a aplicação de cosmelan 2 durante o tratamento em casa. Sensação de
repuxamento: o tratamento com cosmelan é acompanhado por alterações no estado da pele. Por isso, a sensação de repuxar
pode ser habitual, como consequência destas alterações e da regeneração cutânea.

294704/1808

Não se recomenda o método cosmelan nos seguintes casos: gravidez e amamentação, pacientes com doenças dermatológicas
ou alérgicas a algum componente da formulação, pacientes com eritema solar (evitar a exposição a radiação UV nos 15 dias
anteriores à realização do tratamento), pacientes com infeção bacteriana, viral, micótica ou herpética atual.

