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Cosmelan® Depigmenting treatment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosmelan tilbyder en effektiv behandling mod pigmentforandringer - også for 
mørke hudtyper 
Pigmentforandringer og ujævn hudfarve kan være til stor gene for både mænd og 
kvinder. Studier viser, at pigmentfejl får huden til at se 10-15 år ældre ud, også 
selvom der ikke er synlige rynker og linjer.  
Der kan være mange årsagerne til udvikling af pigmentpletter på ansigt og krop: Sol-
skader, hormonelle forandringer i forbindelse med graviditet, p-piller, menopause, 
traumatiske forandringer i huden pga. acne og post-inflammatoriske 
pigmentforandringer. 
 
Cosmelan Depigmentation påvirker melanindannelse direkte, og dens 
virkningsmekanisme er baseret på en hæmning af tyrosinase, som er hovedenzymet i 
dannelsen af melanin.  
Behandlingen giver mulighed for effektivt at fjerne hyperpigmenteringer, samt give 
huden dens naturlige farve, glathed og stråling tilbage. 
Cosmelan Depigmentation behandlingen eliminerer bl.a.: Melasma / chloasma 
(graviditetsmaske), leverpletter, fregner, PIH (post inflammatorisk 
hyperpigmentering) efter eksempelvis acne eller medicinering, reducerer ar , 
pigmentpletter opstået efter laser eller andre peelinger. 
 
Cosmelan Depigmentation er kendt blandt førende klinikker verden over.  
Behandler effektivt ALLE typer hyperpigmenteringer med en høj sikkerhedsmargen og 
kan udføres året rundt - også sommer. Cosmelan Depigmentation indeholder ikke 
Hydraquinon. 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 

 
I 99% af tilfældene forsvinder pletterne og det giver forbedringer på 95%. 
Allerede 7-10 dage efter start af Cosmelan® Depigmentation behandlingen kan 
man observere en betydelig forbedring af huden. 
Der opnås reduktion i pletternes udseende, huden bliver mere ensartet og fornyet.  
Efter ca. 7-8 uger (lidt længere tid for mørkere hudtyper) opnås maksimalt 
resultat, pletterne bliver reduceret og huden får sin naturlige kulør. Som en bonus-
effekt reducerer Cosmelan tagl-og fedtproduktion, mindsker porerne og er yderst 
effektiv til acneplaget hud med pigmentforandringer. 
 

 
Cosmelan® Depigmentation behandlingen består af 3 trin. 

Trin 1 i klinikken består af en dybdegående konsultation samt behandling med den 
effektive pigment reducernede maske ”Cosmelan 1”.  
Trin 2 og trin 3 er hjemmebehandling.  
Efter 6 uger tilbydes en gratis kontrol og nye produkter kan købes.  
Trin 1-3 forløber over 6-12 måneder afhængig af hudtype, niveau af ujævn hudtone 
samt kundens mål og ønsker. 
 

 
 
 

Det er vigtigt før enhver behandling at afklare grunden til problematikken, samt 
afklare om der skulle være kontraindikationer der forhindre behandling med 
Cosmelan.  
Man skal være opmærksom på, at der ikke findes metoder, som kan garantere 
permanent fjernelse af pigmenter. Der er altid risiko for, at pletterne kommer 
tilbage.  
Derfor bør solen undgås, og efterfølgende beskyttelse 360 dage om året med 
sunblock, hvorfor der også ligger en Melan 130+ pigment control med mesoprotech®   
 
 
 
 

RESULTATER 

BEHANDLING 

Trin 1 - Konsultation 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 
i pakken, som en del de øvrige hjemmeprodukter. (SPF mod UVB er 50+, mod UVA 
stråler ++++, superior, er meget vigtigt). 
Følgende gennemgås ved konsultationen: 

• Patientens kliniske historie 
• Hvilken type pigmentering er der tale om, og hvor befinder de sig 

o Graviditet 
o P-piller 
o Solskader  
o PIH (post inflammatorisk hyperpigmentering) 
o Acne, laser, peelinger/slibninger, medicin 

 
• Forløbet af behandlingen og almindelige bivirkninger der kan forekomme lige 

efter behandlingen påbegyndes og op til ca. 10 dage efter: 
 

o Rødme 
o Følelse af stramhed i huden (skyldes den peelende effekt for at fjerne de 

dybereliggende pigmenteringer) 
o Tørhed 
o Afskalning 
o Svien ved brug af Cosmelan 2 cremen (se under behandlingen) 
o Sjældne bivirkninger: 1% udvikling af allergisk reaktion 

 

 
 
 

Cosmelan® Depigmentation behandlingen er baseret på den effektive pigment-
reducerende maske ”Cosmelan 1”. 
Masken er en peelings maske, der effektivt sørger for at afstøde de pigmentfyldte 
celler, der hentes fra de dybere lag, samtidig virker den som tyrosinase inhibitor, og 
forhindre dermed ny pigmentdannelse. Masken er den centrale del i behandlingen. 
 
Masken skal påføres i klinikken og skal forblive på huden i 8-12 timer (afhængig af 
hudtype og hudens følsomhed. Kunden forlader klinikken med masken på, og vasker 
den af efter den anbefalede tid. 
 
 
 
 
 
 

Trin 2 - Behandling i klinikken 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 
Behandlingen trin for trin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cosmelan® 2 har både en depigmenterende og pigment 
regulerende effekt, idet den går ind og regulerer dannelsen 
af melanin i melanocytterne. Den er nødvendig, og nøglen til 
effektiv behandling og fortsat kontrol af resultaterne opnået 
med behandling med Cosmelan® 1. 

Cremen påføres i et tyndt lag over hele ansigtet, lad 
sidde og absorberer i ca. 5 minutter. Den skal ikke 
tørres eller vaskes af. 

Melan Recovery er en creme specielt til at reducerer den rødmen og 
genopbyggelse af hudens lipide lag. Den giver en øjeblikkelig følelse af lindring, 
og anvendes altid efter Cosmelan® 2. Cremen masseres blidt ind i huden til 
den er absorberet. 

Melan 130+ pigment control er specielt udviklet til at beskytte mod alle slag 
stråling vi udsættes for i hverdagen; UVA, UVB, HEV og IR og er nødvendig for 
at undgå dannelse af aktivering af melanocytterne og dermed forhindre  

 

1. Huden renses med Mesoestetic Hydra Milk Cleanser og 
Mesoestetic Hydratonic for at fjerne make-up og eventuelle 
urenheder på huden. 
 

2. Huden renses med Degreasin Solution for at fjerne alle 
urenheder og fedt fra huden, for at opnå den optimale 
gennemtrængning af Cosmelan® 1 – masken. 
 

3. Cosmelan® 1 masken fordeles jævn i hele ansigtet 
 
 

4. Kunden tager hjem med masken på, og vasker den af med 
vand og sæbe efter den anbefalede tid. 
 

5. Efter afrensning bruger klienten Mesoestetic® Melan Recovery 
Creme over hele det behandlede område. 

Trin 3 - Hjemmebehandling 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
nydannelse af pigmentering. Den indeholder pigment der giver huden en 
naturlig glød, og som hjælper med at udligne hudtonen. 

 

 

Hjemmebehandlingen med cosmelan® 2 skal foretages 2 gange dagligt.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Hvis huden føles stram, kan der kombineres med 
anvendelse af Mesoestetic® Hydra-vital factor K 
creme (mersalgsprodukt, ikke inkluderet i pakken) 
eller 
HA Densimatrix som vil være ideel for kunden at 
påføre før Melan recovery for at tilføre huden ekstra 
fugt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 6 uger efter behandlingen 
bbehandlingenbehandlingen¨be
handling 

1. Huden renses med Mesoestetic Hydra Milk Cleanser og 
Mesoestetic Hydratonic  
 

2. Smør et tyndt lag cosmelan 2 i hele ansigtet  
 

3. Lad virke i 5 minutter. Obs. Skal ikke vaskes af!  
 

4. Påfør Melan recovery og masser ind, til cremen er helt 
absorberet. 
 

5. Dag: Efter trin 4 påfør Melan 130+ pigment control. 
Undlades om aftenen! 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 

 
 
 

Kunden instrueres i fortsat at anvende cosmelan 2, men nu KUN 1 gange 
dagligt efter den sædvanlige renserutine med mesoestetic® renseprodukter. 

Morgenrutine: 

 

 

 

Føles huden føles stram, kan der kombineres med anvendelse af 
Mesoestetic® Hydra-vital factor K creme (mersalgsprodukt, ikke 
inkluderet i pakken).  
 

 

 

Efter 6 uger og herefter i 6-12 måneder 
behandling 

1. Huden renses med Mesoestetic Hydra Milk Cleanser og 
Mesoestetic Hydratonic. 

2. HA densimatrix for at tilføre ekstra fugt. 
 

3. Kun om dagen: Ultimative W. Essence dernæst masser 
Ultimative W+ Whitening cream indtil cremen er helt 
absorberet. 
 

4. Påfør Melan 130+ pigment control. 
 

Hydra-vital factor K crème kan anvendes i løbet af dagen når huden 
skaller. Antistress maske efter behov. 
 

 
1. Huden renses med Mesoestetic Hydra Milk Cleanser og 

Mesoestetic Hydratonic. 
 

2. Smør et tyndt lag cosmelan 2 i hele ansigtet.  
 

3. Lad det virke i 5 minutter. Obs. Skal ikke vaskes af! 
  

4. Påfør Melan recovery og masser ind, til cremen er helt 
absorberet. 
 

Aftenrutine: 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 

 
 

 

I løbet af de første 2 dage vil huden blive rød, og hvis huden er meget følsom 
vil det muligvis svie lidt. 

Rødmen af huden som opstår efter anvendelsen af Mesoestetic® Cosmelan 1 
creme kan sammenlignes med rødmen man får efter hele dagen i solen uden 
beskyttende solcreme (Mere intensive for fototyper I and II og næsten ingen 
rødme for fototyper IV and V).  

For at afhjælper dette kan man anvende Antistress mask efter behov, så 
huden falder til ro og bliver ekstra fugtet. 

Ved stramhed anbefales anvendelse af HA Densimatrix der er koncentreret 
hyaluronsyre og kan påføres med 3-4 dråber før Melan recovery eller 
Mesoestetic Hydra-vital factor K efter behov og som kan anvendes op til 
flere gange om dagen.  

Det et absolut normalt at huden føles let brændende og strammende, 
specielt i løbet af de første 24 til 48 timer efter behandlingens start. Hvis 
huden er ekstra følsom og strammende, anbefales at holde 2 døgns 
pause med Cosmelan på disse områder. 

Afskalning af huden forekommer typisk (mere intensive for fototyper I og II) 
mellem anden og tredje dag. Man skal bruge Mesoestetic Hydra-vital factor 
K creme, hver anden time når afskalning er mere intensiv.  

Vigtigt:  Man må ikke pille skoldninger af eller fjerne dem med skrab.  

En uge efter.  
En uge efter behandlingens start ser huden mere sund og strålende ud, 
pigmenteringer bliver lysere og begynder til at forsvinde.  

Vi anbefaler IKKE at bruge andre produkter under Cosmelan behandling for at 
undgå risiko for overreaktion.  

 
VIGTIGT: hvis der er nogle områder (eksempelvis omkring munden), 
som bliver meget irriteret, huden bliver ekstra tør og følsom, bruger 
man ikke Cosmelan 2 på disse områder i 3-4 dage. Bruger hydra vital K 
cremen 3-4 gange dagligt eller anti-stress masken, indtil huden falder 
til ro. 

Hudens reaktioner 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
 

 

 

Klinikbehandlingen + produkter til 6 uger samt kontrolbesøg 6 uger efter. I alt 
4.600 kr. 

Efter 6 uger til kontrolbesøg. Køb af Cosmelan 2. Pris 1075 kr.  

Ekstra produkter: 

Når huden føles stram, kan der anvendelse af Mesoestetic® Hydra-vital 
factor K creme. Pris: 475 kr. 

Ekstra fugt. HA densimatrix der er ideel før anvendelse af Melan recovery. 
Pris: 750 kr. 

Anti-stress face mask. Pris 415 kr. 

Ved tillægskøb af de tre sidste af ovenstående produkter på samme dag gives 
ULTIMATE W+ WHITENING ESSENCE og ULTIMATE W+ WHITENING CREAM 
med i købet ved samtidig køb af en Cosmelan behandling.  
Pris i alt 1.640 kr., normalpris 2.620 kr. 
 
MELAN RECOVERY 50 ml 
475 DKK 
MELAN 130+ PIGMENT CONTROL 50 ml 
355 DKK 
ULTIMATE W+ WHITENING ESSENCE 30 ml 
510 DKK 
ULTIMATE W+ WHITENING CREAM 50 ml 
470 DKK 
FACIAL GEL CLEANSER 200 ml. 
261 DKK 
HYDRATONIC 200 ml 
285 DKK 
 
 

PRIS 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  
FØR BEHANDLING 

 
EFTER BEHANDLING 
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Cosmelan® Depigmenting treatment  

 

Information og samtykke  

Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om 
behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Efter den mundtlige information kan 
du umiddelbart behandles. Inden behandlingen påbegyndes skal du samtykke til 
behandlingen og risici. 

Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal. 

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og 
samtykker til behandling og risici. 

 

 

Navn / CPR nummer 

 

 

Dato / Underskrift  

 


