COSMELAN
Terapia Cosmelanem jest najlepszą obecnie metodą usuwającą plamy i przebarwienia
skórne różnorodnego pochodzenia. Wyróżnia się bardzo dużą skutecznością - w 98%
przypadków przebarwienia usuwane są całkowicie. Zabieg zwęża również pory, reguluje
wydzielanie łoju oraz stymuluje odnowę kolagenu, co objawia się wyraźnym
odmłodzeniem skóry.
Jej odmianą jest terapia Dermamelan, który jest peelingiem podobnym do Cosmelanu,
lecz posiada wyższe stężenie składników aktywnych i z tego względu jest on skuteczny
w usuwaniu przebarwień opornych na inne preparaty .
Plamy barwnikowe i przebarwienia są problemem rozległym, a ich pochodzenie jest
zróżnicowane. Występują najczęściej na twarzy, przedramionach, szyi, dekolcie.
Przebarwienia są wynikiem częstego i nadmiernego wystawiania na promienie słoneczne,
mogą też występować na podłożu hormonalnym.
Terapia Cosmelanem usuwa je skutecznie, bez względu na rodzaj i pochodzenia.
Efekty terapii Cosmelanem:
Terapia ta usuwa nawet intensywne plamy i przebarwienia skóry, w tym także zadawnione,
utrzymujące się od wielu lat. W zależności od typu skóry leczenie przebiega z różną
szybkością. Zazwyczaj stan skóry poprawia się tydzień po rozpoczęciu kuracji, w
przypadku skóry ciemnej plamy znikają po 8 do 10 dniach. Cosmelan jest bardzo
skuteczny w terapii przebarwień typu melasma. W 98 na 100 przypadków redukuje
intensywność plam o 95%. Cosmelan jest połączeniem peelingu chemicznego oraz
dermokosmetyków stworzonych specjalnie do tego celu.
Przebieg zabiegu:
Terapia Cosmelanem przebiega dwuetapowo.
Najpierw, w gabinecie, lekarz nakłada maskę, którą już samodzielnie należy usunąć w
warunkach domowych po określonym przez lekarza czasie (nie więcej niż 8 godzin).
W drugim etapie – terapię kontynuuje się w domu, stosując zalecony przez lekarza
specjalny zestaw kremów.
W ciągu pierwszych dni po zabiegu skóra może pozostawać podrażniona
i zaczerwieniona. Wtedy następuje też silne złuszczanie naskórka, które łagodzi
stosowanie zaleconych przez lekarza dermokosmetyków.
Krem stosowany jest często zamiast lub na przemian z innymi środkami pielęgnacyjnymi.
Oprócz wyrównania kolorytu skóry nawilża ją, zwęża pory, zapobiega powstawaniu
zaskórników, stanów zapalnych i łojotoku.
Leczenie przebiega z różną prędkością i jest uzależnione od typu skóry. Jeśli kuracja
preparatem Cosmelan 2 zostanie przerwana, przebarwienia mogą się powtórnie pojawić.
Pacjent musi pamiętać, że terapia jedynie przerywa tendencję do hiperpigmentacji, a nie ją
usuwa. Podczas terapii nie zaleca się stosowania innych środków wybielających, lub
złuszczających, bo mogą one wpłynąć na pożądane efekty. W trakcje stosowania
kosmetyków Cosmelan, zalecane są wizyty kontrolne u lekarza.

Najważniejszym czynnikiem jest dobór odpowiedniego dawkowania preparatu w każdym
indywidualnym przypadku, obejmujący m.in. fototyp, rodzaj i wrażliwość skóry, co
zagwarantuje doświadczony lekarz. Ze względu na mocne działanie, zabieg Cosmelan 1
nie jest kuracją do wykonywania w domu ze względu na ryzyko wywołania oparzeń
chemicznych, skutkujących m.in. zbytnim zaczerwienieniem oraz powikłaniami, nawet w
postaci blizn.
Sposób działania:
Mechanizm działnia Cosmelanu jest oparty na wykorzystywaniu substancji hamujących
tyrozynazę, kluczowego enzymu w procesie formacji barwnika - melaniny.
Kilka z substancji obecnych w Cosmelanie działa przez blokowanie tego enzymu, lub
nawet odwraca przemiany metaboliczne w łańcuchu. Poza tym Cosmelan zawiera czynniki
rozjaśniające o natychmiastowym działaniu (kwas kojowy i fitowy, arbutyna, palmitynian
retinolu, kwas askorbowy) oraz substancje o działaniu keratolitycznym (złuszczającym).
Cosmelan jest obecnie najskuteczniejszą kuracją wybielającą spośród terapii dostępnych
na rynku, nawet w porównaniu z laserem frakcyjnym. Zabieg jest bezpieczny
i wykonywany przez doświadczonego lekarza nie grozi powikłaniami. Cosmelan jest
odpowiedni dla każdego fototypu skóry i może być wykonywany o każdej porze roku.
Ta unikalna cecha wyróżnia Cosmelan spośród innych terapii usuwających plamy
i przebarwienia, które nie mogą być wykonywane w okresie silnego nasłonecznienia.
Czy zabiegi można wykonywać o każdej porze roku?
Tak! Zabieg może być wykonywany o każdej porze roku.
Zaleca się jednak stosowanie wysokiej fotoochrony (filtr 50) i aplikowanie kremu przez rok
od rozpoczęcia kuracji.
Jaka jest skuteczność zabiegu?
W 99% przypadków następuje redukcja plam o 95%.
Jakie mogą być działania niepożądane?
Po zabiegu może wystąpić lekki obrzęk. Skóra może być zaczerwieniona przez pierwsze
2-4 dni.
Objaw ten dotyczy również osób z bardzo wrażliwą cerą. Ta reakcja jest jak najbardziej
naturalna, może również wystąpić pieczenie skóry lub uczucie napięcia.

