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BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN. 
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat 
uw huid verandert naarmate u ouder wordt  (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,  
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage?   Kom dan zeker eens langs... 

In ons instituut 
De behandeling veroorzaakt geen enkele vorm van pijn en bestaat uit de volgende fasen:  
 Reinigen van de huid 
 Aanbrengen van een ontvettingsoplossing 
 Aanbrengen van een mosterdkleurig gezichtsmasker 
 

Na deze fases wordt er afhankelijk van uw huid besproken wanneer u het gezichtsmasker mag verwijderen. 
Normaal gesproken is dit na ongeveer 6 tot 12 uur. 
 

Let op: u zult ons instituut met het gezichtsmasker op verlaten. Om die reden is het verstandig te zorgen 
voor een geschikt vervoermiddel naar huis.  
 

De Cosmelan-behandeling is zeer effectief, maar het is belangrijk dat u zich zowel voor het welslagen van de 
behandeling als voor uw veiligheid aan het ‘thuisverzorgingsprogramma’ houdt.  
 Thuis kunt u op het aangegeven tijdstip het gezichtsmasker met lauw water verwijderen 
 Nadat u het gezichtsmasker hebt verwijderd, moet u de Cosmelan 2-crème aanbrengen 
 Daaroverheen de Hydra vital K-crème en de Sunblock. De regelmaat en duur waarmee u Cosmelan 2 
moet gebruiken, is afhankelijk van uw pigmentatie en huidtype. 

Resultaat 
Een week nadat u met de behandeling bent begonnen, begint de huid te verbeteren. Bij donkere huidtypen 
beginnen de vlekken na 10 tot 14 dagen langzaam te verdwijnen.   Bij een lichtere huid duurt dit meestal 10 
tot 21 dagen.  
Bij het merendeel van de cliënten is een verbetering te zien van 90%. Hoewel de vlekken praktisch  
verdwijnen, kan het soms zijn dat de plaats van de vlek nog is te zien of dat er een lichte schaduw 
achterblijft.  

Voor welke soorten pigmentatieproblemen helpt Cosmelan? 
 melasma (zwangerschapsmasker, hormonale pigmentatie) 
  hyperpigmentatie (te veel aan pigment) 
 lentigo solaris (ouderdomsvlek, levervlek, zonnevlek) 
 postinflammatoire hyperpigmentatie ( donkere verkleuring na een ontsteking of "wonde"). 
 Poikiloderma van Civatte  (goedaardige pigmentafwijking van de huid  met verwijde vaatjes  op zon 

           beschenen plaatsen, waar ook hormonale factoren een rol spelen). 
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Openingstijden: 
 
Maandag en donderdag 
              van  9.00 tot 21.00 uur 
Dinsdag   van 12.30 tot 21.00 uur 
Woensdag en vrijdag 
              van 9.00 tot 17.30 uur 
 
Behandeling uitsluitend op afspraak 
 
 

Cosmelan Peel: 
 

Revolutionaire behandeling tegen pig-
mentvlekken 



Hyperpigmentatie (een teveel aan melanine, veroorzaakt door zon en/of hormoonveranderingen) en  
veroudering van de huid vormen tegenwoordig een steeds groter probleem. “Donkere vlekken”, vooral op 
gezicht, decolleté en handen  zijn een van de grootste hedendaagse esthetische problemen. Het verwijderen 
van deze onesthetische huidvlekken en herstel van de zachtheid van de huid (waardoor ook de glans terug-
keert), is alleen mogelijk met een behandeling die direct effect heeft op het onderhuidse vormingsproces van 
het pigment (melanine).  
 
Cosmelan Peel is geschikt voor ieder huidtype. 
 

Cosmelan Peel tegen pigmentvlekken 

Voor (links) en na  
(beneden) één  
behandeling 
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Melasma 
Melasma is de officiële benaming voor een zwangerschapsmasker. Deze onesthetische en sterk storende 
pigmentatiestoornis van het gelaat treedt op door een combinatie van hormonale veranderingen tijdens de 
zwangerschap en zonblootstelling.  
Men hoeft echter niet zwanger zijn om een dergelijke pigmentstoornis te krijgen. Ernstige, tijdelijke hormo-
nale stoornissen kunnen ook zonder zwangerschap leiden tot deze storende huidverkleuringen. Men spreekt 
dan van chloasma. Tot op heden was er geen afdoende behandeling voor het zwangerschapsmasker. Zowel 
depigmenterende crèmes als laser gaven onvoldoende resultaat. 
 
Cosmelan, ontwikkeld door Dr. Krulig, plastisch chirurg in Venezuela, is een eenlaags masker dat in 1 maand 
melasma, hyperpigmentatie en beschadiging door de zon voor meer dan 90% verbetert.  
 
 

 
 Snelwerkend  depigmentatiemiddel 

 Het kan het hele jaar door worden gebruikt 
 Het is geschikt voor alle huidtypen 
 

Voordelen 

 Ook weldadig voor mensen met acne 
 Het is heel veilig 
•  Het verbetert tekenen van snelle veroudering       

en beschadiging van de huid 
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Behandeling 

Het Cosmelan-masker wordt opgebracht. Na 6 tot 12 uur verwijdert u thuis zelf het masker door met een 
lauw compres voorzichtig het gezicht schoon te deppen. Nadat het masker is verwijderd, is het ge-zicht 
meestal rood en kan het jeukerig aanvoelen. U krijgt de Cosmelan 2 thuisverzorgingscréme (dit is een min-
der sterke versie van het Cosmelan-masker). Iedere keer dat u Cosmelan 2 gebruikt, moet het gezicht wor-
den gereinigd. U dient Cosmelan 2 in een dunne laag op het hele gezicht aan te brengen. Daaroverheen 
brengt u de Hydra     vital K-crème aan, een super hydraterend product. Overdag brengt u uiteraard de bij-
behorende Sunblock aan.  
Breng in de eerste maand de crème drie keer per dag op, vervolgens in de tweede maand twee keer per dag 
en vanaf de derde maand een keer per dag(als nachtcrème). 
 
Bij ernstige pigmentatie of melasma is het aan te bevelen de Cosmelan 2 thuisverzorgingscrème in ieder 
geval een jaar te gebruiken.  
 
Tijdens de behandeling kunnen de volgende symptomen optreden:  
 
Dag 1 en 2 — rood worden 
Het rood worden na de Cosmelan®-behandeling is te vergelijken met het een hele dag zonder bescherming 
blootstellen van de huid aan de zon (diepere verkleuring bij lichtere huidtypes en minimale verkleuring bij 
olijfkleurige tot donkere huidtypen). Er kan een lichte zwelling optreden en – bij een zeer gevoelige huid – 
kunt u ook een wat trekkerig gevoel ervaren. Binnen de eerste 24 tot 48 uur na de behandeling is het heel 
normaal dat uw gezicht branderig en strak aanvoelt. Om dit gevoel van ongemak te verminderen, kunt u 
Hydra-vital factor K-crème/Anti-aging Flash Cream gebruiken.  
 
Dag 3 en 4 — schilferen / vervelling van de huid 
Op de derde en vierde dag zal bij alle huidtypen (en erger bij een lichtere huid) schilfering voorkomen. Het is 
raadzaam in een dergelijk geval de Hydra-vital factor K-crème te gebruiken en dit in ernstige gevallen om de 
twee uur te herhalen. Deze crème met siliconen verbergt de “losse velletjes” en laat de huid glanzen.  
 
Vanaf dag 5 
Vanaf de vijfde dag gaat de huid er steeds gezonder en glanzender uitzien.  
 
Vanaf de dag nadat u met de behandeling bent begonnen, kunt u onze 100% minerale  make-up gebrui-
ken. 
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