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Huid-
voorbereiding

Voorbereidende
peel

Behandelingstijdlijn
D E P I G M E N T A T I O N  S O L U T I O N

C O S M E L A N

15 dagen
 pre-treatment producten 

 De-pigmentation Prep kit

Exacte tijd
 zie diagnose schema

 

Nabehandeling

Peeling
dag

48 uur voor de
cosmelan 1

 melanostop tran3xpeel

 3x dag post treatment
producten 
Cosmelan 2

Melan recovery
SPF 130+

Na 48 uur Na 1 maand

Cosmelan 2 en
depigmentatie verzorging

 
Reinigen, toner, serum, dagcrème,

spf verzorging en nachtcrème

Maand 2-3

2 x /dag 
Cosmelan 2,

depigmentatie
verzorging, SPF130+

Pigment control

Maand 4-12

Ultimate W+Cleanser of
Illustrious cleanser

Melan recovery
Melan 130+ Pigment

control

1x /dag 
Cosmelan 2,

depigmentatie
verzorging, SPF130+

Pigment control

Optioneel 
Melanogel Touch 

voor moeilijke vlekken 



Cosmelan

Het zal de resultaten optimaliseren. 
Het zal een gelijkmatige penetratie van de peel verzekeren. 
Het zal het risico op nadelige reacties of PIH verminderen. 
Het zal het celmetabolisme bevorderen 
Het zal een eerste start zijn om het probleem te behandelen. 
Het zal de huid laten kennis maken met kwalitatieve resultaatgerichte
ingrediënten.  

Begin jouw thuisbehandeling met de pre-treatment producten om te
reinigen, behandelen, verzorgen, herstellen en beschermen. 
Deze producten zijn speciaal ontworpen om jouw huid voor te bereiden op
jouw professionele behandeling . 

Waarom moet ik deze producten gebruiken? 

Huid-
voorbereiding

15 dagen
 pre-treatment producten 

 

's Morgens 's Avonds

reinigen
toner 
serum 
dagcrème 

SPF 130+ 

www.beautyfulskin.be

reinigen
toner 
serum 

nachtcrème  

illustrious cleanser
illustrious toner 
illustrious serum 
illustrious dagcrème
illustrious nachtcrème
SPF 130+ 

Gebruik tussendoor ook 
je zonbescherming



Cosmelan Behandeling 

HOE MOET JE DE THUISVERZORGING UITVOEREN? 

Laat de cosmelan peel (thuis) inwerken volgens de Fitzpatrick-classificatie: 
• FOTOTYPE I & II: 8 uur 
• FOTOTYPE III & IV: 10 uur 
• FOTOTYPE V & VI: 12 uur 

Je gaat met de peeling op je gelaat naar huis en je haalt het er pas af na de
door de therapeut afgesproken tijdstip 

Tussendoor NIET AANRAKEN , GEEN WATERSPRAY OF ANDERE VLOEISTOF
AANBRENGEN! ) 

Je stuurt een foto naar je therapeut voor je de cosmelan peel af gaat nemen. 
 WhatsApp + (jouw nummer) 

1.Na de inwerktijd verwijder je de cosmelan peel met veel lauw water (niet
warm) . 
• opgelet van de ogen! 
• Alle plekjes moeten goed worden afgenomen 

2. De huid droogdeppen met een tissue 
3. Daarna de cosmelan 2, melan recovery en melan 130 aanbrengen volgens 
 schema (zie volgende pagina) 

 De eerste week stuur je ELKE dag een foto naar je therapeut, zodat de
opvolging juist kan gebeuren.  

Exacte tijd
 zie diagnose schema
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Cosmelan Behandeling 

Producten die je meekrijgt naar huis en moet gebruiken volgens het
schema. 

Exacte tijd
 zie diagnose schema

 

Cosmelan 2 crème

Cosmelan 2 geeft een continue boost om het resultaat van de cosmelan 1 te
behouden. 
Het zorgt voor de regulatie van de melanocyten, die verantwoordelijk zijn voor
de melanineproductie. 
Frequent en continu gebruik is belangrijk voor de effectiviteit van de
behandeling. 

Breng cosmelan 2 aan op een gereinigde en droge huid. 
Gebruiksinstructies: 

Het niet volhouden van de
behandeling kan leiden tot het terug
opduiken van de donkere plekken! 

Patiënten beschrijven deze crème die
kan branden of een warm gevoel
geven. 
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Cosmelan Behandeling 

Producten die je meekrijgt naar huis en moet gebruiken volgens het
schema. 

Exacte tijd
 zie diagnose schema

 

Melan recovery crème

Verzacht en herstelt de huid die gevoelig en rood kan zijn door de cosmelan 1
en 2. 
Zorgt voor vermindering van eventuele reacties zoals roodheid, irritatie en
gevoeligheid. Zorgt voor een onmiddellijk kalmerend gevoel. 
Herstel de huidbarrièrre en zorgt dus voor comfort, elasticiteit en zachtheid
van de huid. 
Hypoallergeen. Geschikt voor de gevoelige huid. 

Na het aanbrengen van de cosmelan 2 breng je de melan recovery aan en
masseer je zacht tot alles is geabsorbeerd. 

Gebruiksinstructies: 

Het niet volhouden van de
behandeling kan leiden tot het terug
opduiken van de donkere plekken! 

Bestel jouw producten op tijd via : 
+32 475 300 526 WhatsApp of mail:
info@beautyfulskin.be
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Cosmelan Behandeling 

Producten die je meekrijgt naar huis en moet gebruiken volgens het
schema. 

Exacte tijd
 zie diagnose schema

 

Melan 130+ pigment control

Innovatieve zonnebescherming specifiek voor de huid met hyperpigmentatie. 
Zeer hoge zonnebescherming UVB 131, UVA 67
Beschermt tegen zichtbaar licht (HEV) en infrarood licht (IR) 
Voorziet een preventieve anti-spot actie. 
Lichte textuur met kleur dat de huidtint egaliseert. Universele kleur. 
Dermatologisch getest. 

Na het de melan recovery en voor bloodstelling aan de zon.  
Gebruiksinstructies: 

Elke 3-4 uur aanbrengen. 

Bestel jouw producten op tijd via : 
+32 475 300 526 WhatsApp of mail:
info@beautyfulskin.be
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Cosmelan Thuis zorg 
1 maand 

Hoe moet je jouw huid
reinigen tijdens deze

maand? 
 

Je kan de huid reinigen met
de illustrious cleanser 

vraag meer informatie bij
jouw therapeut

foto eigendom Beautyfulskin.oostende
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Cosmelan Thuis zorg 
2de en 3de 

maand

Onderbreek het gebruik
van de cosmelan 2 crème niet! (bij

jouw intake werd dit uitgelegd
waarom.... dus geef hier echt wel

aandacht voor!)
 

Ga preventief met zonneschade
om: draag 

een hoed, zonnebril en ga niet met
je gezicht in de zon. 

foto eigendom Beautyfulskin.oostende
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Cosmelan Thuis zorg 
4de tot 12de 

maand

Cosmelan® wordt al meer dan
25 jaar lang gezien als dé

methode om
pigmentatievlekken te

behandelen. Het is de enige
behandeling waarmee je 95%
van het diepliggend melasma,
dat verantwoordelijk is voor

hyperpigmentatie, kan
wegwerken.

foto eigendom Beautyfulskin.oostende
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Cosmelan
Voorkomen is steeds beter dan genezen. Toch hebben heel wat
mensen last van pigmentvlekken. 

Hormonale pigmentvlekken, ook wel ‘melasma’ of
‘zwangerschapsmaskers’ ontstaan door hormoonschommelingen
tijdens de zwangerschap of tijdelijke hormonale stoornissen in
combinatie met overmatig en onbeschermd zonnen.

Wilt u uw hormonale pigmentvlekken behandelen?
De Cosmelan behandeling van Beautyfulskin verbetert hormonale
pigmentvlekken gemiddeld met 90% en voorkomt nieuwe
huidverkleuringen.

WAT IS EEN COSMELAN BEHANDELING?

De Cosmelan behandeling is inmiddels al 25 jaar een erkende
behandeling voor pigmentvlekken, hyperpigmentatie,
ouderdomsvlekken en melasma (ook wel zwangerschapsmasker
genoemd).

De Cosmelan behandeling heeft als doel de tyrosinase in de
verschillende fasen van pigmentvorming af te remmen, waardoor
hyperpigmentatie sterk zal verminderen of zelfs geheel verdwijnt.
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Cosmelan
HOE VERLOOPT EEN COSMELAN BEHANDELING?

Als u kiest voor een Cosmelan behandeling dan zullen onze experts
uw melasma behandelen met een gezichtsmasker.
6 tot 12u na de behandeling verwijdert u het gezichtsmasker thuis met
water.

De eerste twee dagen na de melasma behandeling is uw huid rood en
voelt ze licht trekkerig of branderig aan. 

Op de derde en vierde dag merkt u dat uw oude huid begint te
vervellen. Bij een iets lichter huidtype zal dit iets sterker naar voor
komen. Vanaf de vijfde dag ziet uw huid er opnieuw gezonder en
glanzender uit.

De nazorg thuis is belangrijk voor een mooi resultaat. Hoe vaak u de
verzorgende crème gebruikt, hangt af van uw pigmentatie en
huidtype. We raden aan om het product 4 maanden tot 1 jaar na de
melasma behandeling aan te brengen.

Daarom bieden wij jou een totaalconcept aan!
Eén prijs inclusief intake, behandeling, thuisproducten, na-
consultaties, de eerste week elke dag opvolging via whatsapp.
Dus geen extra kosten aan producten en consultaties!
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CONSULTATIE EN ADVIES

Wij staat voor eerlijk en realistisch advies. Daarom plannen we eerst
een adviesgesprek voor we uw zwangerschapsmasker/ melasma
behandelen. Pas daarna stellen we een persoonlijk plan op voor uw
Cosmelan behandeling.

We voorzien ook steeds tijd en ruimte voor al uw vragen. Zo kunt u
een weloverwogen beslissing nemen. Uiteraard kunt u ons ook steeds
achteraf contacteren.

Je kan meer lezen over deze behandeling op onze website:
www.beautyfulskin.be 

Zin om preventief meer te weten te komen over zon en zonschade? 
Lees het e-book: de zon op onze huid. 

 

Cosmelan

foto's : eigendom Beautyfulskin.oostende mag niet zonder vermelding  worden gedupliceerd of gebruikt 
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