
تنّظف المنطقة جيد� بواسطة الماء الفاتر و الصابون الزالة العالج الليلي .
ُيستعمل الكريم المداوي للجسم  HEALING BODY CREAM  على المناطق المعنّية . 
ويمكن تكرار استعماله عدة مرات على المناطق الجلدّية الجاّفة التي يتّم عالجها بالمحلول 

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.

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 المداوي للجسم  

HEALING BODY CREAM  بأكملها لحمايتها من ردود الفعل الخاصة بالسائل المركز 

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 
تحت ا�بط و المنطقة الخارجية للبيكيني

يستخدم  الجل المحفز  ACTIVATOR GEL بكمية قليلة و يركز على المناطق الداكنة  . 

اليوم  الثالث 

يستخدم الكريم المداوي للجسم HEALING BODY CREAM على المنطقة المعالجة 
بشكل عام  .
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اليوم  ا�ول و الثاني   1+2



يمكن التناوب بين استعمال مزيل العرق (  شرط ان ال يحتوي الكحول ) و الكريم المداوي 
للجسم للمساعدة على إزالة الطبقات السطحية الجافة . 

HEALING BODY CREAM 

البرنامـــج المسائـــي

حتى يزول ا¸حمرار

حتى يزول ا¸حمرار

أوًال لمدة 
يومين

لمدة 
يومين

يليه لمدة
يومين 

يليه لمدة
يوم

أو اكثر

وذلك حسب مستوى 
تفاعل الجلدة والمنطقة المعالجة 

وذلك حسب مستوى 
تفاعل الجلدة والمنطقة المعالجة 

يستخدم  الجل المركز المحفز ACTIVATOR GEL و يركز على المناطق الداكنة  . 

اليوم  الرابع و الخامس 4+5

يستخدم الكريم المداوي للجسم HEALING BODY CREAM على المنطقة المعالجة 
بشكل عام  .

6+7

ACTIVATOR GEL
الجل المركز المحفز

ACTIVATOR GEL
الجل المركز المحفز

الكريم المداوي للجسم 

HEALING BODY CREAM 
الكريم المداوي للجسم 

بروتوكول البقع والتصبغات 
تحت ا�بط و المنطقة الخارجية للبيكيني

اليوم السادس و السابع 



بروتوكول البقع والتصبغات 
تحت ا�بط و المنطقة الخارجية للبيكيني

List Of Productsالئحــة المنتوجــات

المحلول المرّكز المنّشط المجدد
Activator Concentrate Solution

الكريم المداوي للجسم
Healing Body cream


