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Desde a sua fundação em 1984, o mesoestetic Pharma Group caracterizou-
se por uma constante dedicação para obter soluções novas e eficazes para as 
necessidades dos pacientes, com esforços importantes de I&D+i em projetos para 
a prevenção e o tratamento de doenças dermatológicas.

Fruto deste firme compromisso e empenho na promoção da saúde, e em estreita 
colaboração com um grupo de vanguarda de dermatologistas, desenvolveu-se um 
novo tratamento dermocosmético para as peles acneicas e seborreicas.
O trabalho conjunto na seleção de ativos, no desenho e na validação dos 
protocolos de aplicação, bem como na avaliação experimental das formulações, 
permite oferecer a máxima eficácia, segurança e qualidade para o controlo das 
peles acneicas.

Estudo de eficácia e segurança realizado em 7 consultórios de Dermatologia com 30 voluntários, com pele com tendência acnéica, efetuado o protocolo foi aplicado o 
método em consulta acnelan em consulta em combinação com os produtos de manutenção em casa.



O acne vulgar é uma patologia crónica de alta prevalência originada por um excesso androgénico. Clinicamente, caracteriza-se por um quadro 
cutâneo polimorfo com vários tipos de lesões, como pontos negros, pápulas, pústulas, nódulos, cicatrizes e hiperpigmentações. Paralelamente, 
o acne pode chegar a ter implicações sociais, aumentando o grau de tensão emocional e, em consequência, piorando a qualidade de vida das 
pessoas afetadas por esta perturbação.
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1. A unidade pilossebácea e a acne
A estimulação androgénica da glândula sebácea provoca a secreção de 
sebo, substância lipídica com propriedades lubrificantes e protetoras da 
superfície da pele.

Esta glândula liberta o seu conteúdo para o canal folicular, que por sua 
vez desemboca no poro cutâneo. Como consequência, o canal folicular 
enche-se de queratina, sebo e flora bacteriana.
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pelo
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sebo
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Classificação do acne segundo os tipos de lesões predominantes:

GRAU 0 
Pré-acne

GRAU I 
acne comedoniana 

GRAU II 
acne 
papulopustulosa 

GRAU III 
acne 
pústulo-nodular

hiperqueratose 
folicular

pontos negros e 
pápulas

pápulas e pústulas pústulas e nódulos

GRAU IV 
acne 
nódulo-cística 

nódulos, quistos e 
cicatrizes



m.acne complexTM:
controlo multifatorial da pele com 
tendência acnéica e seborreica.

2. Inovação transversal com m.acne complex™

 · Existe uma clara necessidade ainda não resolvida nos pacientes com acne, dado que a origem hormonal e a base etiológica multifatorial desta 
patologia dificultam um correto controlo das suas manifestações.

 · A base da formulação da linha acnelan é o complexo único e inovador m.acne complex™, com ativos de ação sinérgica e complementar tais como 
o ácido salicílico, ácido mandélico, lepargilato de sódio e ácido xiquímico; atuando sobre os fatores que promovem o acne, conseguindo uma 
limpeza profunda e uma renovação integral da pele acneica e seborreica.

 · A nível in-vitro, avaliaram-se as propriedades dos ativos de m.acne complex™ na redução do rubor e da tumefação das lesões, bem como o efeito 
despigmentante medido como a redução da capacidade de síntese de melanina.

Diminui os níveis de di-hidrotestosterona (DHT), o que permite uma 
melhor prevenção e controlo do excesso de androgénios.

Promove a queratólise do estrato córneo anormalmente aumentado e a 
desobstrução do poro cutâneo.

Atenua a atividade secretora das glândulas sebáceas.

Inibindo o crescimento e a proliferação das estirpes bacterianas 
que podem infetar os canais pilossebáceos obstruídos.

Diminuindo a intensidade do processo inflamatório, reduzindo as 
lesões e erupções acneicas.

Reduz as áreas hiperpigmentadas da pele que aparecem após um 
surto de acne.

INIBIÇÃO DA 
5-α REDUTASE.

DESOBSTRUÇÃO DO 
CANAL PILOSSEBÁCEO.

DIMINUIÇÃO DA 
SECREÇÃO SEBÁCEA.

CONTROLO DA 
PROLIFERAÇÃO 
BACTERIANA.

REDUÇÃO DA 
VERMELHIDÃO E DA 
TUMEFAÇÃO EPIDÉRMICA.

ATENUAÇÃO DAS 
HIPERPIGMENTAÇÕES 
PÓS-ACNEICAS.
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Tratamento no consultório 

acnelan 

Método profissional intensivo. Desobstrui 
em profundidade os poros da pele, elimina 
as impurezas e melhora a textura da pele.

O pack acnelan pack contém as quantida-
des de produto necessárias para 3 sessões 
em consultório, com um intervalo de 15 e 
21 dias entre cada sessão, de acordo com 
o critério do especialista e, com a sensibili-
dade e capacidade de recuperação da pele 
a tratar.

Respeitando sempre o critério do 
profissional de saúde, recomenda-se 
a realização de entre 2 e 4 programas 
completos de tratamento em consultório 
por ano (esperar um mínimo de 4-5 meses 
entre cada programa.).

3. acnelan acne solution by mesoestetic®

Para um controlo eficaz, rápido e cómodo das peles com tendência acneica e seborreica em grau moderado, o mesoestetic apresenta o acnelan. 
Uma abordagem transversal dos diversos fatores desencadeantes da patologia, combinando um método profissional intensivo em consultório e um 
tratamento de manutenção domiciliar com uma linha completa de produtos.

post-peel neutralizing 
spray
50 ml

Solução formulada com 
um pH de 8,6 para amo-
lecer e neutralizar de 
forma eficaz a máscara 
acnelan multifactor 
mask, reequilibrando e 
acalmando a pele.

Substâncias ativas destacadas:
bicarbonato de sódio: agente neutrali-
zante.
aloé vera: exerce uma ação anti eritema, 
hidratante e calmante.

pore sealing shield
3 doses individuais de 
3 ml

Gel com ação de escudo 
protetor que prolonga 
e preserva a eficácia 
dos princípios ativos 
aplicados durante o 
tratamento, acalmando 
e facilitando o fecho dos 
poros tratados.

Substâncias ativas destacadas:
zinco: regula a atividade da glândula 
sebácea pela sua ação sobre a 5-α 
redutase.
aloé vera: exerce uma ação anti eritema, 
hidratante e calmante.
cobre: contribui para reduzir a 
vermelhidão epidérmica e suavizar as 
manchas da pele.

acnelan multifactor mask
3 frascos de 10 ml

Máscara ultraconcentrada des-
incrustante em gel de ação pre-
dominantemente queratolítica e 
antimicrobiana. Captura os filamentos 
seborreicos, ao mesmo tempo que 
esfolia e limpa em profundidade 
as unidades pilossebáceas de 
impurezas acneicas, graças à ação 
multifatorial do m.acne complex™ 
contido na sua fórmula.
pH 3,5

Substâncias ativas destacadas: 
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante que 
potencia a renovação celular e que possui ao mesmo 
tempo propriedades despigmentantes que mitigam as 
hiperpigmentações pós-inflamatórias acneicas.
enxofre: possui um alto poder queratolítico e antibacteriano. 
Limpa em profundidade o canal pilossebáceo, prevenindo a 
sua obstrução e colonização bacteriana.
caulim: ação exfoliante e absorvente do excesso de sebo 
proporcionando suavidade.

O pack de tratamento contém:



Higiene e purificação

purifying mousse
150 ml

Espuma de limpeza diária para a depuração 
e higiene da pele com tendência acnéica 
e seborreica. A sua textura ligeira e a 
sua fórmula baseada essencialmente 
em glicosídeos e agentes refrescantes 
permitem eliminar as impurezas da pele, 
proporcionando umas condições ótimas 
de suavidade e uma agradável sensação 
de conforto.

Substâncias ativas destacadas:
ureia: acalma, hidrata e confere suavidade à pele.
clorexidina: inibe o desenvolvimento de micro-organismos.

Modo de utilização: humedecer as zonas da pele a tratar e distribuir 
uniformemente a purifying mousse realizando uma suave fricção com 
a ponta dos dedos para arrastar o excesso de secreção sebácea e as 
impurezas superficiais. Retirar com água abundante.

Creme de tratamento

acne one
50 ml

Creme de uso diário desenhado para o 
controlo ideal das peles com tendência 
acneica e seborreica. A combinação única 
de princípios ativos complementares e 
sinérgicos do m.acne complex™ estimula 
simultaneamente a esfoliação do canal 
pilossebáceo, a diminuição da secreção 
sebácea, o controlo da proliferação 
bacteriana e a redução da vermelhidão 
epidérmica, realizando uma abordagem 
transversal dos diferentes fatores 
desencadeantes da acne. 

Substâncias ativas destacadas:
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante que potencia a renovação 
celular e que possui ao mesmo tempo propriedades despigmentantes que 
mitigam as hiperpigmentações pós-inflamatórias acneicas.
serenoa repens: regula o excesso de androgénios através da inibição da 
5-α redutase.

Modo de utilização: aplicar uma ou duas vezes por dia uma camada 
fina e uniforme de acne one sobre a pele limpa, evitando o contorno 
dos olhos e as mucosas, sendo recomendável a aplicação posterior da 
dermatological sun protection SPF50+.

Tratamento focal

imperfection control
10 ml

Creme de uso focal indicado para o 
tratamento específico das erupções 
acneicas incipientes ou rebeldes. Os 
inovadores pigmentos incluídos na sua 
fórmula proporcionam um efeito de 
camuflagem variável e progressivo em 
função do movimento realizado durante 
a aplicação, que permite adaptar-se aos 
diferentes tons de pele. Paralelamente, 
a complementaridade dos princípios 
ativos contidos no m.acne complex™ 
permite reduzir de forma rápida e eficaz 
a vermelhidão e tumefação das erupções 
acneicas.

Substâncias ativas destacadas: 
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante que potencia a renovação 
celular e que possui ao mesmo tempo propriedades despigmentantes que 
mitigam as hiperpigmentações pós-inflamatórias acneicas.
enoxolone: exerce um efeito redutor da vermelhidão e da tumefação 
epidérmica.

Modo de utilização: aplicar uma pequena quantidade de imperfection 
control localmente sobre a pele limpa e seca, realizando um suave 
movimento circular para cobrir de forma homogénea a zona afetada, 
aumentando a intensidade da cor até a camuflar com o tom desejado.

Tratamento intensivo

pure renewing mask 
100 ml

Máscara facial desincrustante e purificante 
de uso semanal para a pele com tendência 
acnéica e seborreica.  A incorporação de 
grânulos inertes ao m.acne complex™  
exclusivo, confere uma maior ação 
exfoliante mecânica e de renovação celular 
para o controlo ideal das peles oleosas ou 
com tendência acneica.

Substâncias ativas destacadas: 
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante que potencia a renovação 
celular e que possui ao mesmo tempo propriedades despigmentantes que 
mitigam as hiperpigmentações pós-inflamatórias acneicas.
caulim: ação exfoliante e absorvente do excesso de sebo proporcionando 
suavidade.

Modo de utilização: aplicar uma vez por semana uma camada de 
pure renewing mask e deixar atuar entre 5 a 10 minutos. Em seguida, 
humedecer as mãos e realizar uma ligeira massagem de fricção para que 
as micropartículas arrastem as impurezas do estrato córneo. Retirar com 
água abundante.
Aconselhamos a aplicação posterior da dermatological sun protection 
SPF50+. A aplicação da pure renewing mask não pode coincidir com a 
realização do tratamento acnelan.

Tratamento em casa

Dada a etiologia da pele com tendência acneica e seborreica, bem como das suas implicações físicas e emocionais, a consistência do tratamento 
é absolutamente fundamental. A linha de produtos de manutençao domiciliar foi especificamente concebida para complementar o tratamento 
intensivo no consultório de forma totalmente cómoda e eficaz.

new



Aplicar o conteúdo de uma monodose do gel pore sealing shield 
diretamente sobre a zona tratada. Distribuir homogeneamente 
realizando uma massagem suave.

Fase II: tratamento intensivo

 · Remover o conteúdo de acnelan multifactor mask com o agitador 
incluído no pack até conseguir homogeneizar a suspensão e 
aplicar sobre a zona a tratar com uma espátula.

 · Deixar atuar sobre a pele um máximo de 3 minutos.
 · Decorrido o tempo de exposição, retirar a máscara com toalhitas 
muito humedecidas em várias passagens.

 · Neutralizar a zona tratada pulverizando post-peel neutralizing 
spray.

 · Secar com toalhita absorvente.

Precauções durante o tratamento: dada a composição e as características do acnelan 
multifactor mask, recomenda-se um tempo máximo de exposição não superior a 3 minutos, 
controlando os possíveis efeitos adversos tais como uma excessiva irritação da pele que 
possa levar a um processo de frosting.

Fase opcional em caso de eritema 
agudo: 

 · post-peel crystal fiber mask (rostro) 
máscara hidratante que confere 
elasticidade, após um tratamento 
exfoliante e desincrustante. 

 · anti-stress face mask (outras zonas): 
Máscara com propriedades calmantes 
e restauradoras do manto hidrolipídico.

 · Humedecer as zonas a tratar e aplicar 2 pulsações de purifying 
mousse realizando uma massagem ligeira.

 · Retirar o produto com uma toalhita humedecida.
 · Para proteger as zonas sensíveis delimitar a zona de tratamento 
com mesolips protector.

Fase I: limpeza

Opcional sessão anterior:

mesopeel salicylic 20%
betahidroxiácido (BHA) 
com propiedades 
queratolíticas, 
comedolíticas e anti-
inflamatórias.

A realizar nos 15 dias 
anteriores do método 
de consulta. Prepara a 
pele para posteriores 
tratamentos esfoliantes.

Fase III: proteção

Finalizar o tratamento com a aplicação de dermatological sun 
protection SPF50+. Indispensável em todo tipo de tratamentos 
exfoliantes.

Recomendação pós-tratamento
Nas 48 horas posteriores à realização 
do tratamento, o paciente deverá evitar 
qualquer exposição direta e excessiva a 
luz natural ou artificial, e a fontes de calor 
direto, bem como frequentar saunas ou 
piscinas.

4. Protocolo de tratamento
Aplicação de um método profissional intensivo em consulta (acnelan pack), em conjunto com um tratamento manutenção em casa que consiste 
numa linha específica de produtos dermocosméticos.

Método profissional acnelan em consulta

Consiste em 3 sessões de tratamento (podendo ser considerada a possibilidade de realizar 3 sessões suplementares em casos de acne severo) 
com um espaço de 15 a 21 dias entre cada sessão.



Maximizar o tratamento profissional: manutenção em casa

Para maximizar os resultados do tratamento profissional é imprescindível realizar a manutenção em casa entre cada sessão.

tratamento em casa: 

A partir do 3.º dia de cada sessão

SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3

+ ++
15 a 21 dias 
entre sessões

15 a 21 dias 
entre sessões

acne one dermatological sun 
protection SPF50+ 

purifying mouse 

TRATAMENTO 
EM CASA

TRATAMENTO 
EM CASA

TRATAMENTO 
EM CASA

TRATAMENTO 
PROFISSIONAL

TRATAMENTO 
PROFISSIONAL

TRATAMENTO 
PROFISSIONAL

imperfection control

uso focal
pure renewing mask

reforço semanal

+ +

2. tratar 3. proteger1. limpar



5. Eficácia e segurança
Estudo de eficácia e segurança realizado em 30 voluntários com acne leve-moderado aos quais se aplicou o método acnelan pack em consulta, em 
conjunto com outros produtos em casa da linha acnelan de julho de 2014 a maio de 2015.

Redução da síntese de melanina relativamente ao controlo avaliado sobre 
melanócitos humanos.

Redução da pigmentação

Controlo m.acne complex + bexaretynil

100% 

60% 

20%

Redução da síntese de IL-8 (citocina pró-inflamatória) relativamente ao controlo 
avaliado sobre queratinócitos humanos.

Controlo m.acne complex + enoxolone

100% 

60% 

20%

Diminuição do rubor e da tumefação das lesões

A diminuição da síntese de IL-8 e da síntese de melanina confirma as propriedades da fórmula do acnelan na diminuição do rubor e da 
tumefação das lesões, assim como da pigmentação pós-inflamatória.

Eficácia in vitro

 DIMINUIÇÃO 
DAS LESÕES 

INFLAMATÓRIAS

DIMINUIÇÃO DAS 
LESÕES NÃO 

INFLAMATÓRIAS

DIMINUIÇÃO 
DAS LESÕES 

PÓS-ACNEICAS

DIMINUIÇÃO DO 
TAMANHO DOS 

POROS

MELHORIA 
DO RELEVO 
CUTÂNEO

DIMINUIÇÃO DA 
QUANTIDADE 
DE SEBO NA 
SUPERFÍCIE

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0%

87% 93%
100%

87% 93%
100%

Valoração pelos profissionais médicos após o tratamento 

Eficácia e segurança in vivo

15 dias depoisimediatamente 
depois 7 dias depoisdurante a sessãoantes do tratamento 60 dias depois

Os testes de parâmetros organoléticos juntamente com o escasso aparecimento de efeitos secundários, confirmam o elevado grau de 
satisfação dos voluntários neste tratamento intensivo e domiciliário.

9 de cada 10 voluntários repetiriam o 
tratamento no consultório.

-90% 
síntese de IL-8

-40% 
síntese de melanina  



Fotografias tiradas antes e depois de 6 semanas do tratamento
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6. Resultados visíveis desde a 1ª sessão
Os resultados demonstraram uma diminuição significativa e evidente do número de lesões acneicas inflamatórias, não inflamatórias e hiperpigmentações 
pós-acneicas, assim como uma diminuição da quantidade de sebo na superfície da pele e uma melhoria do relevo cutâneo na totalidade dos casos.
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made in Spain

acnelan, um método inovador para o tratamento tópico da pele acnéica e 
seborreica.

Inovação multifatorial, transversal e simultânea dos diferentes fatores desencadeantes das 
manifestações acneicas.

O exclusivo m.acne complex™ contém princípios ativos sinérgicos que proporcionam 
uma limpeza e renovação integral da pele acnéica e seborreica.

9 de cada 10 voluntários repetiriam o tratamento no consultório.

Desenvolvimento conjunto com uma prestigiosa equipa de especialistas dermatologistas 
para oferecer tratamentos dermocosméticos com a máxima eficácia, segurança e qualidade.

Escanea o código QR
para obter mais informação.
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