
�ج الزجاجة قبل االستخدام.
بلل الجلد برفق باستخدام الید المبللة.

رش PROCUTiN برفق على الجلد.
استخدم المنتج کل لیلة قبل النوم.

ال تغسله بعد االستخدام.

دلیل المستخدم

کیفیة استخدام PROCUTiN على الجلد
 

 
یمکنك استخدام PROCUTiN بأمان على ف�وة الرأس والوجه والجسم ومن أجل

الحصول على أفضل النتائج, نوصي باستخدامه کل لیلة لمدة 4-6 أشهر.
PROCUTiN مصنوع من مکونات آمنة فهو غیر مضر, وفعال وآمن لالستخدام على

الجلد وهو مناسب لالستخدام الیومي وطویل األمد.

في األسبوع األول, اخلط المنتج بالماء بنسبة 2 (PROCUTiN) إلى 10 (ماء مقطر).
في األسبوع الثاني, اخلط المنتج بالماء بنسبة 4 (PROCUTiN) إلى 10 (ماء مقطر).
في األسبوع الثالث, اخلط المنتج بالماء بنسبة 7 (PROCUTiN) إلى 10 (ماء مقطر).

ثم یمکنك في االسبوع الرابع استخدام المنتج بترکیزه الکامل.

کیفیة استخدام PROCUTiN على البشرة الحساسة

ستکون ترکیبة PROCUTiN مناسبة للبشرة الحساسة عندما یتم استخدامها وفق تراکیز
متزایدة بشکل تد��جي خالل فترة زمنیة معینة. ال تستخدم ماء الصنبور العادي تخفیف الترکیز

بل الماء المقطر النقي.
 

رش PROCUTiN على األمشاط  واألغطیة ووسائد النوم والفراش والوسائل الشخصیة األخ�ى.
بالنسبة للعیادات وصالونات التجمیل یجب رش معدات الصالون/ العیادة لدیکم, واألسطح التي تالمس جلد العمالء

وشعرهم بشکل مباشر.

کیفیة استخدام PROCUTiN على األسطح

ما یمکن أن نتوقعه من استخدام PROCUTiN خالل األشهر القلیلة األولى؟

في األشهر القلیلة األولى من استخدام هذا المنتج, قد تالحظ تحسن بعض األعراض مثل االحمرار والحکة  نتیجة انخفاض تراکم
طفیلیات دیمودیکس.

, فقد تتفاقم األعراض لفترة معینة من الزمن قبل أن تبدأ ً
أما بالنسبة لبعض األشخاص الذین یعانون من تراکمات کبیرة جدا

بالتحسن وهذا ما یدعى "رد فعل الموت". حیث أنه عندما یکون هناك ابادة کبیرة ومفاجئة لعدد کبیر من الدیمودیکس, سینتج
 وفی�وسات مختلفة وسیکون رد أجسادنا على ذلك باستجابة التهابیة طبیعیة وهذا

ً
ویخ�ج من أجساد الدیمودیکس المیت موادا

یعني مدى التأثیر الجید للمنتج. ومع ذلك من أجل تجنب هذه الحالة یمکنکم اتباع ما ذکر قبل بالنسبة لذوي البشرة الحساسة.
 لهذه

ً
 کامال

ً
إن PROCUTiN یساهم في التخلص من األعراض المؤلمة لتراکمات طفیلیات دیمودیکس وسیمنحکم عالجا

األعراض. یستهدف PROCUTiN تجمعات الدیمودیکس في أماکن تخفیها وبالتالي یساعد على التقلیل التد��جي من تراکماتها
مع م�ور الوقت.



یمکنك استخدام PROCUTiN على کامل الجسم.
تجنب استخدام أي منتجات ومرطبات أخ�ى للبشرة خالل فترة العالج ألنها قد توفر مصادر تغذیة
إضافیة لطفیلیات دیمودیکس وإذا کان البد من استخدامها ینصح باستخدامها خالل فترات

الصباح.
 من ذلك یمکنك استخدام الماء

ً
استخدم المنظفات والصابون فقط في حاالت الض�ورة. وبدال

الدافئ لتنظیف وتدلیك الجلد ثم قم باإلنهاء باستخدام الماء البارد.
في حال کانت بشرتك جافة یمکنك استبدال المنتجات والمرطبات المختلفة ب��ت جوز الهند. أما
بالنسبة لمستحضرات التجمیل والک��مات األخ�ى فهي تعد غذاء للدیمودیکس وتسبب ابطاء

عملیة العالج.

: PROCUTiN نصائح عامة الستخدام

PROCUTiN تعدیالت نمط الحیاة لتحسین فوائد استخدام

االمنتناع عن التدخین والمخمرات.
حافظ على أسلوب الحیاة المستقرة.

عدم مشارکة أدوات االستخدام الشخصي مع اآلخ��ن وعدم استخدام أدوات اآلخ��ن.
تجنب األطعمة الدهنیة والمقلیة.

عدم استخدام مستحضرات التجمیل ومنتجات العنایة ال��تیة.
تجنب اإلجهاد.

تحدى نفسك من خالل :
 

ممارسة ال��اضة بانتظام وشرب کمیات کبیرة من الماء.
اضحك في معظم األوقات وحافظ على نظرتك اإلیجابیة.

تناول األطعمة الصحیة المع�زة للمناعة.
احصل على القسط الکافي من النوم.

استخدم منظفات البشرة والجلد والشعر فقط عند الض�ورة.
اغسل جسمك بالماء الدافئ ثم أنهي بالماء البارد.

استخدم فقط المنتجات الطبیعة ومستحضرات التجمیل الخالیة من ال��وت.

امأل وقتك في:
 

على األشیاء التي تالمس الجلد بشکل مباشر.
ً
رش کمیة قلیلة من PROCUTiN لیال

 إذا أمکن ذلك.
ً
تع��ض األقمشة والفراش والوسائد واأللبسة ألشعة الشمس المباشرة یومیا

ال تعید استخدام األدوات التي من الممکن أن تکون ملوثة بالدیمودیکس لمدة 2 إلى 3 أیام.

التخلص من طفیلیات الدیمودیکس في البیئة المحیطة

فیما یلي بعض الط�ق المفیدة لمنع تکرار أو انتقال العدوى بدیمودیکس من وإلى اآلخ��ن :

تنویه
ً
المعلومات الواردة في هذه المقالة دقیقة على حد علمنا. ومع ذلك, فإن هذه المعلومات ال تشکل عالقة تعاقدیة صالحة قانونیا

وکل المسؤولیة عن استخدام المنتج تقع على عاتق المشت��ن.

الصفحة الرئیسیة

https://www.instagram.com/ozidex/
https://www.facebook.com/Ozidex-111239277464160
https://www.ozidex.com/

