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Huidskleur is het gevolg van een interactie 
van 3 elementen:
Keratine (grijs), bloed (rood) en melanine (bruin). Melanine is een 
natuurlijke zonbescherming, waarvan de productie wordt gestimu-
leerd door UV straling. Oftewel, je wordt er bruin van. De kleur van 
de huid is evenredig aan de hoeveelheid pigment. Tyrosinase is een 
speciaal enzym dat de productie van melanine katalyseert/aanzet. 
De aanmaak van melanine wordt vertraagd als Tyrosinase weinig 
actief is en daarom is vermindering van deze Tyrosinase activiteit 
één van de meest gebruikte anti-pigmentatie technieken. 

Cholley Clearing behandeling 

De behandeling van Methode Cholley om de huid lichter te maken 
is een behandeling die veilig is en de huid bescherming geeft. 
De grootste uitdaging is altijd het verminderen van de concentratie 
van melanine, het pigment dat verantwoordelijk is voor de huidskleur 
- die een cyclus periode (rijping cyclus) heeft van ongeveer 21 dagen. 
Om deze reden is een optimaal resultaat geleidelijk en wordt pas 
bereikt over een periode van enkele weken waarbij ook het thuis 
gebruik zeer belangrijk is. Prijs behandeling is ongeveer € 65,00

Voor thuis: Cholley Clearing Ampullen is een werkzaam 
product ter verwijdering van onregelmatige huidpigmentatie. 
Het bestaat uit een hoog concentraat aan Vitamine C, gecombi-
neerd met Arbutin en salicylzuur. Iedere ampul Cholley Clearing 
Ampullen dient met Cholley Clearing Solution vermengd- en 
binnen 3-4 dagen opgebruikt te worden. De volledige behande-
ling duurt ongeveer 18 tot 24 dagen. Cholley Clearing Ampullen, 
6 ampullen van 30 ml, winkelprijs € 74,00
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