
تنّظف المنطقة جيد� بواسطة الماء الفاتر و الصابون الزالة العالج الليلي .
ُيستعمل الكريم المرّطب المرّمم BODY REGENERATING LOTION  على المناطق 
المعنّية . ويمكن تكرار استعماله عدة مرات على المناطق الجلدّية الجاّفة التي يتّم عالجها 

بالجل العالجي.  

صباحـــ�

مســــاًء

ــا بطريقــة ونظــام اســتعمال البرنامــج بشــكل منتظــم إلــى  إنَّ مســتوى النتائــج مرتبطــة فعلًيّ
أقصــى حــّد ممكــن، و إنَّ النتائــج ســوف تبــدأ بشــكل فّعــال وملحــوظ ابتــداًء مــن ا�ســبوع الثالــث 
مــن بــدأ العــالج، �نَّ ذلــك بترابــط مــع المــّدة الزمنّيــة لــدورة التجــّدد و إعــادة هيكلّيــة عمــل الخاليــا 

الجلدّية بشكل عام.

برنامج المرحلة العالجية الثانية
تقّيم الفترة العالجية من 4 إلى 8 أسابيع

يؤخذ بعين ا¶عتبار مستوى تفاعل الجلدة، ونسبة التأكسد 
ونوعية وسماكة الطبقة الجلدية للمنطقة الُمراد عالجها 

  

بروتوكول البقع والتصبغات 
 الظهر والصدر

اليوم ا�ول

يستخدم  الجل المضاد للتأكسد HQ GEL على المناطق المراد عالجها   .
يوضع فوقه الجل المركز المحفز ACTIVATOR GEL و يركز على المناطق الداكنة  . 
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اليوم  الرابع

يستخدم  الكريم المرّطب المرّمم BODY REGENERATING LOTION على المنطقة 
المعالجة بشكل عام  .
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3 و اليوم الثالث2و اليوم الثاني

 مــن المحتمــل أحياًنــا فــي بدايــة العــالج مالحظــة احمــرار� ونشــاف¼ بســيط¼ وهــذا أمــر جــد� طبيعــي
�ّنه يحّفز عملّية تجديد الخاليا، وهذا الجانب السلبي سوف يزول تلقائي¼ مع تطّور العالج



نرجو االنتباه ان العالج الليلي بواسطة الجل المركز ACTIVAOR GEL  يستخدم فقط على المناطق 
الداكنة المراد عالجها , و يتم عزل بقية المنطقة المحيطة بواسطة الكريم المرطب المرمم 

 BODY REGENERATING LOTION  بأكملها لحمايتها من ردود الفعل الخاصة بالجل المركز 

البرنامـــج المسائـــي

حتى يزول ا¶حمرار

حتى يزول ا¶حمرار

لمدة 
٣ أيام

لمدة 
يومين 

وهكذا بالتتالي طيلة المرحلة العالجية 

يليه لمدة
يوم

أو أكثر 

يليه لمدة
يومين
أو أكثر 

وذلك حسب مستوى 
تفاعل الجلدة والمنطقة المعالجة 

وذلك حسب مستوى 
تفاعل الجلدة والمنطقة المعالجة 

يستخدم  الجل المضاد للتأكسد HQ GEL على المناطق المراد عالجها   .
يوضع فوقه الجل المركز المحفز ACTIVATOR GEL و يركز على المناطق الداكنة  . 
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اليوم السابع

يستخدم  الكريم المرّطب المرّمم BODY REGENERATING LOTION  على المنطقة 
المعالجة بشكل عام  .
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اليوم الخامس و السادس

بروتوكول البقع والتصبغات 
 الظهر والصدر

HQ GEL+ ACTIVATOR GEL
الجل المضاد التأكسد + الجل المركز 

HQ GEL+ ACTIVATOR GEL
الجل المضاد التأكسد + الجل المركز 

الكريم المرطب المرمم

Body Regenerating Lotion  
الكريم المرطب المرمم

Body Regenerating Lotion  
الكريم المرطب المرمم



بروتوكول البقع والتصبغات 
 الظهر والصدر

List Of Productsالئحــة المنتوجــات

الجّل المركز  المحفز للجسم
Activator Body Gel

الجل مضاد للتأكسد للجسم
HQ Body Gel

الكريم المرّمم المرّطب
Body Regenerating Lotion


