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WHY CHOOSE MELINE?
BECAUSE WE UNDERSTAND THAT
EVERY SKIN’S PIGMENTATION IS UNIQUE...

DE ESSENTIE
De eerste en enige productlijn gespecialiseerd in alle
soorten hyperpigmentatie, ongeacht of het lichaam
direct of indirect met pigmentstoornissen te maken heeft.
Het is geschikt voor elk phototype, soort pigment of
lichaamsdeel. Het is makkelijk in gebruik, de behandelingen
geven snel resultaat en zijn uitgebreid klinisch onderzocht.
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...WE OFFER SPECIFIC TREATMENT
FOR EACH INDIVIDUAL CASE

Aanvullende behandelingen voor hyperpigmentatie die
de huid voorbereiden en behandelen alvorens de huid
herstelt van het pigmentprobleem om zodoende de
meest effectieve resultaten te bereiken.
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NUMMERS
De nummers op de MELINE verpakkingen
hebben een betekenis. Ze refereren naar de
volgorde in gebruik en de functie:
00: Voorbereiding
01: Professionele behandelingen
02: Producten voor thuisgebruik
03: Hydratatie en herstel
04: Corrigerende zonbescherming
05: Behandeling voor thuisgebruik

HET CONCEPT

ETHNIC SKIN

Phototypes IV-VI

CAUCASIAN SKIN
Phototypes I-IV

ID

Phototypes
I-IV / IV-VI

SPOTS
Ouderdomsvlekken

ETHNIC SKIN
DAY

CAUCASIAN SKIN
ETHNIC SKIN/
DAY
CAUCASIAN SKIN
DAY

ETHNIC SKIN
NIGHT

CAUCASIAN SKIN
ETHNIC SKIN/
NIGHT
CAUCASIAN SKIN
NIGHT

SPOTS

MOIST

B.B. CREAM
LIGHT

B.B. CREAM
MEDIUM

HOME MASK
Powerclay
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EXPERTISE, ERVARING
EN TECHNOLOGIE
De expertise van Fernando Bouffard PhD, een internationaal
erkend specialist op het gebied van dermatologische
producten en het behandelen van hyperpigmentatie
gecombineerd met een geweldig team van klinisch opgeleide
professionals heeft gezorgd voor het ontstaan van Meline.
Geen concept is vergelijkbaar dankzij de unieke producten
en bewezen resultaten.
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PROFESSIONELE BEHANDELINGEN

Doordat we weten dat iedere pigmentvlek anders is op ieder
huidtype zijn er 3 specifieke behandelingen ontwikkeld voor
de hoogst haalbare resultaten.
GEZICHT

GEZICHT & LICHAAM

Phototypes I-IV

Ouderdomsvlekken

CAUCASIAN SKIN

Phototypes IV-VI

ETHNIC SKIN

Phototypes I-IV/IV-VI

MELINE ID
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SPOTS

PROFESSIONELE BEHANDELINGEN

CAUCASIAN SKIN / ETHNIC SKIN

Professionele behandeling voor phototypes I-IV / IV-VI.
Professionele behandeling waarbij een combinatie van actieve ingrediënten een sterk
gecontroleerde en vernietigende werking heeft op de melanine synthese. De behandeling
verstoort de pigmentaanmaak. Het tyrosinase enzym wordt vernietigd, het pigment in
de keratinocyten wordt afgebouwd, de groei van epidermale cellen en de afstoot van
gepigmenteerde cellen wordt versneld.
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PROFESSIONELE BEHANDELINGEN

ID

Professionele behandeling om pigment van binnenuit af te breken.
Professionele behandeling waarbij een combinatie van actieve ingrediënten diep in de huid wordt
gebracht door middel van naaldjes waardoor dieper gelegen pigment onderhuids afgevoerd wordt.
De behandeling breekt dieper gelegen pigmentophopingen af en verstoort het proces dat voor
pigmentophopingen zorgt. Het tyrosinase enzym wordt vernietigd, het pigment in de keratinocyten
wordt afgebouwd, de groei van epidermale cellen en de afstoot van gepigmenteerde cellen wordt
versneld.
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PROFESSIONELE BEHANDELINGEN

SPOTS

Professionele behandeling voor ouderdomsvlekken.
Professionele behandeling waarbij duidelijk gelokaliseerde pigmentvlekken worden
verwijderd. De synergetische werking van actieve ingrediënten dringen door in de huid om
pigmentcellen te vernietigen. Geschikt voor ouderdomsvlekken of hyperkeratose. Na een
korstvorming zal de pigmentvlek afgestoten worden. Eventuele herhaling bij hardnekkige
pigmentvlekken kan plaatsvinden na 45 dagen.
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PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

De producten voor thuisgebruik werken in synergie met de
behandelingen en versterken elkaars werking. Deze serums,
emulsies of gels hebben een sterk huidverhelderend effect
en zijn een verplicht onderdeel van het behandelconcept en
zorgen voor de hoogst haalbare resultaten. De effectiviteit van
deze producten is klinisch bewezen.
GEZICHT

GEZICHT EN LICHAAM

Phototypes I-IV

Ouderdomsvlekken

CAUCASIAN SKIN

Phototypes IV-VI.

ETHNIC SKIN
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SPOTS

PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

CAUCASIAN SKIN DAY
10ml.

Een geconcentreerd en huidverhelderend serum voor dagelijks gebruik voor huidtype I-IV.
Verbetert en vertraagt hyperpigmentatie
Vermindert pigmentvlekken
Gebruiksaanwijzing: ‘s ochtends na het reinigen enkel aanbrengen op de pigmentvlekken. Volledig laten opdrogen
en vervolgens MELINE 03 MOIST aanbrengen om het serum te sealen. Afsluiten met MELINE 04 B.B. als
zonbescherming en kleurcorrectie. Minstens 90 dagen gebruiken, tenzij de behandelaar anders adviseert.
ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht

Tube

10ml
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PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

CAUCASIAN SKIN NIGHT
20g.

Een geconcentreerde en huidverhelderende emulsie voor dagelijks gebruik voor huidtype I-IV.
Verbetert en vertraagt hyperpigmentatie.
• Vermindert pigmentvlekken
Gebruiksaanwijzing: ‘s avonds na het reinigen van de huid een dun laagje aanbrengen over het gezicht. Inmasseren
totdat het volledig wordt opgenomen. Bij eventuele irritatie om de avond of om de 2 avonden gebruiken.
Minstens 90 dagen gebruiken, tenzij de behandelaar anders adviseert.
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ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht

Dispenser

20g

PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

SPOTS
10ml.

Pigment verminderende gel voor pigment en/of ouderdomsvlekken.
Optimaliseert het verhelderende effect van de MELINE 01 SPOTS behandeling.
• Verwijdert dermaal pigment.
• Verbetert resultaten van pigmentvlekken en hyperkeratose.
Gebruiksaanwijzing: 2 maal daags een kleine hoeveelheid aanbrengen op de pigmentvlekken
(’s morgens en ’s avonds). Minstens 60 dagen gebruiken tenzij de behandelaar anders adviseert.
ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht en lichaam

Tube

10ml
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PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

ETHNIC SKIN DAY
10ml.

Een geconcentreerd en huidverhelderend serum voor dagelijks gebruik voor huidtype IV-VI.
Verbetert en vertraagt hyperpigmentatie
• Vermindert pigmentvlekken
Gebruiksaanwijzing: ‘s ochtends na het reinigen enkel aanbrengen op de pigmentvlekken met de
sponsapplicator. Volledig laten opdrogen en vervolgens MELINE 03 MOIST aanbrengen om het serum te sealen.
Afsluiten met MELINE 04 B.B. als zonbescherming en kleurcorrectie. Minstens 90 dagen gebruiken, tenzij de
behandelaar anders adviseert.
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ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht

Tube

10ml

PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

ETHNIC SKIN NIGHT
20g.

Een geconcentreerd en huidverhelderend serum voor dagelijks gebruik voor huidtype IV-VI.
Verbetert en vertraagt hyperpigmentatie
Vermindert pigmentvlekken
Gebruiksaanwijzing: ‘s avonds na het reinigen van de huid een dun laagje aanbrengen over het gezicht. Inmasseren
totdat het volledig wordt opgenomen. Bij eventuele irritatie om de avond of om de 2 avonden gebruiken.
Minstens 90 dagen gebruiken, tenzij de behandelaar anders adviseert.
ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht

Dispenser

20g
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HYDRATATIE EN HERSTEL

Een huidvernieuwend product die de hydratatie van de
huid herstelt, de textuur verbetert en de compactheid van
de huid bevordert. Op basis van puur hoog moleculair
hyaluronzuur. Hyaluronzuur heeft het vermogen om een
grote hoeveelheid vochtmoleculen te binden, het weefsel te
herstructureren, voedingsstoffen beter te transporteren en
alle stofwisselingsprocessen te verbeteren.
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HYDRATATIE EN HERSTEL

MOIST
30ml.

Een geconcentreerd occlusief serum voor vochtregulering en celregeneratie.
• Voor een beter vochtgehalte van de huid.
• Verbetering van integrale cel activiteit.
Gebruiksaanwijzing: 2 maal daags een voldoende hoeveelheid aanbrengen op de huid en verdelen. Wachten totdat
het volledig is opgenomen. Gebruik wordt minstens 3 maanden per jaar geadviseerd.

ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht en lichaam

Pipet

30ml
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CORRIGERENDE ZONBESCHERMING

Optimale zonbeschermingscrème met kleur om imperfecties
te camoufleren. De crèmes verbergen kleurverschillen,
hydrateren, verhelderen de huidskleur en werken als een
zonbescherming. Een combinatie van 3 producten in één:
huidverbetering, hydratatie en make up.
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CORRIGERENDE ZONBESCHERMING

B.B. CREAM LIGHT
30g.

Corrigerende en beschermende crème tegen UV schade met SPF30+ en een licht dekkend effect.
• Goede zonbescherming tijdens een behandeltraject tegen hyperpigmentatie.
• Corrigeert imperfecties bij huidtype I-III.
Gebruiksaanwijzing: Breng gelijkmatig kleine hoeveelheden aan met de vingertoppen. In principe hoeft er geen crème
onder aangebracht te worden, tenzij de huid het nodig heeft. Voor permanent gebruik 2 tot 3 maal per dag afhankelijk
van de blootstelling aan zonlicht aanbrengen. Het is uiterst belangrijk het product dagelijks te gebruiken om de
huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon.
ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht en lichaam

Dispenser

30g
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CORRIGERENDE ZONBESCHERMING

B.B. CREAM MEDIUM
30g.

Corrigerende en beschermende crème tegen UV schade met SPF30+ en een licht dekkend effect.
• Goede zonbescherming tijdens een behandeltraject tegen hyperpigmentatie.
• Corrigeert imperfecties bij huidtype IV-VI
Gebruiksaanwijzing: Breng gelijkmatig kleine hoeveelheden aan met de vingertoppen. In principe hoeft er geen crème
onder aangebracht te worden, tenzij de huid het nodig heeft. Voor permanent gebruik 2 tot 3 maal per dag afhankelijk
van de blootstelling aan zonlicht aanbrengen. Het is uiterst belangrijk het product dagelijks te gebruiken om de
huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon.
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ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht en lichaam

Dispenser

30g

BEHANDELING VOOR THUISGEBRUIK

De producten voor thuisgebruik bevorderen
en stimuleren het resultaat en verbeteren de
opname van actieve ingrediënten. De actieve
ingrediënten brengen de pigmentaanmaak
in balans en dragen bij tot een gelijkmatige
huidskleur. Ook wordt de behandeling thuis
verder gestimuleerd.
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BEHANDELING VOOR THUISGEBRUIK

HOME MASK
30ml

Een huidverhelderend masker om de professionele behandeling thuis voort te zetten
Krachtige werkstoffen met een huidverhelderende en anti-oxidante werking.
• Stimuleert de professionele behandeling.
Gebruiksaanwijzing: Een week na de professionele behandeling aanbrengen op een gereinigde en droge huid. Laat het
gedurende 45 minuten inwerken. Goed verwijderen met lauw water.
Volg de adviezen van de behandelaar op qua behandelfrequentie en inwerktijd.

ZONE

VERPAKKING

INHOUD

Gezicht

Dispenser

30g
27

PRODUCT OVERZICHT

WERKING
Hydratatie /
Herstel
Verhelderend
Corrigerende
zonbescherming
Versterkt behandelresultaten

28

CAUCASIAN
SKIN DAY

CAUCASIAN
SKIN NIGHT

ETHNIC
SKIN DAY

ETHNIC
SKIN NIGHT

SPOTS

MOIST

B.B. CREAM
LIGHT

BBCREAM
MEDIUM

HOME
MASK

02

02

02

02

02

03

04

04

05

PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK
AANBEVOLEN DOOR JOUW HUIDSPECIALIST

NOTITIES
CAUCASIAN SKIN DAY
CAUCASIAN SKIN NIGHT
ETHNIC SKIN DAY
ETHNIC SKIN NIGHT
SPOTS

MOIST

B.B. CREAM LIGHT
BBCREAM MEDIUM

HOME MASK
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BEHANDELSCHEMA PER WEEK

TWEEDE MAAND

EERSTE MAAND

(CAUCASIAN SKIN / ETHNIC SKIN)
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Dag 1

BEHANDELING

Week 1

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 2

Meline 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 3

Meline 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 4

Meline 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Dag 30

BEHANDELING

Week 5

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 6

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 7

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 8

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

DERDE MAAND
VIERDE MAAND

Dag 60

EVALUATIE

Week 9

MeLine 02 Day & Night iedere dag

Week 10

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 11

MeLine 02 Day & Night iedere dag

Week 12

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 13

MeLine 02 Night iedere dag

Week 14

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Week 15

MeLine 02 Night iedere dag

Week 16

MeLine 02 Day & Night iedere dag en
Meline 05 Pigment Home Mask een maal per week

Onderhoud

MeLine 02 Night tweemaal per week

Zomer

MeLine 02 Night een of tweemaal per week
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www.melineskin.nl

