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بروتوكول

المرحلة الثانية 

للبشرة العادية الى الدهنية 

عالج ا�كيـــاس الداخليـــــة 
والبثـــور الملتهبـــــة

للرجـــال



Crème Régénérante
Contour Yeux

Anti-Aging Eye Cream

Crème Régénérante

Contour Yeux Anti-Aging

Eye Contour Cream
Contour Yeux Jour

Eye Contour Cream
Regenerating Eye Cream
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الكريم المجدد لمحيط العين 

Concentré Activateur
Activator Concentrate

Concentré Activateur
Activator Concentrate

Made in France Activator Concentrate Solution
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المحلول المركز المنّشط المجدد 

الئحة المنتجات  

للبشرة العادية الى الدهنية 

بروتوكول
عالج ا�كيـــاس الداخليـــــة والبثـــور الملتهبـــــة

Acne Solution

3
Solution Acné

Acne Solution

Made in France

السائل المركز لحب الشباب 

Advanced Activator Cream Night 2

4

الكريم المنشط 

Hydractive Cream 
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الكريم المرطب المرمم 



للبشرة العادية الى الدهنية 

من 6 إلى 8 أسابيع

بروتوكول
عالج ا�كيـــاس الداخليـــــة والبثـــور الملتهبـــــة

العالج الصباحي  المرحلة الثانية  بشكل يومي خالل كل ايام ا�سبوع  

4 2 1
ينظف الوجه باستخدام 

الرغوة المنظفة 
.CLEANSING FOAM

يستخدم الكريم المجدد 
لمحيط العين 

  REGENERATING EYE CREAM
حول محيط العين بطبقة 

كثيفة.

يمسح الوجه بالمحلول لحب 
  ACNE SOLUTION الشباب

بواسطة قطنة فقط و تحديد� 
على البثور و حب الشباب في 

حال وجودها. 

يستخدم الكريم 
المرطب المرمم 

HYDRACTIVE CREAM  على 
الوجه.
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المرحلة الثانية اليوم ا�ول والثاني والثالث والرابعالعالج المسائي 

2 1
ينظف الوجه باستخدام 

الرغوة المنظفة 
.CLEANSING FOAM

يمسح فوقه السائل 
المركز المنشط 

 ACTIVATOR
  CONCENTRATE SOLUTION

بواسطة قطنة على الوجه 
مع تجنب محيط العين 

والفم. 

يوضع كريم المجدد لمحيط 
 REGENERATING EYE العين

CREAM  حول محيط العين 
بطبقة كثيفة.

يسمح الوجه بالمحلول 
 ACNE  لحب الشباب

SOLUTION  بواسطة قطنة , 
فقط وتحديد� على البثور 
وحب الشباب حتى زوالها. 

34
يستخدم فوقه الكريم 

 ADVANCED المنشط
ACTIVATOR NIGHT 2  على 

الوجه مع تجنب محيط 
العين و الفم. 

5

نرجو منكم عدم المبالغة باستعمال الكريمات الليلية على المنطقة المعرضة للحالقة.
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المرحلة الثانية اليوم الخامس العالج المسائي 

2 14

ينظف الوجه باستخدام 
الرغوة المنظفة 

.CLEANSING FOAM

يمسح الوجه بالمحلول 
 ACNE لحب الشباب

SOLUTION بواسطة قطنة, 
فقط و تحديد� على البثور و 

حب الشباب حتى زوالها. 

يستخدم الكريم 
 HYDRACTIVE المرطب

CREAM  على الوجه بطبقة 
كثيفة. 

يوضع كريم المجدد لمحيط 
 REGENERATING EYE العين

CREAM حول محيط العين 
بطبقة كثيفة.
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المرحلة الثانية اليوم السادسالعالج المسائي 

2 1

ينظف الوجه باستخدام 
الرغوة المنظفة 

.CLEANSING FOAM

يوضع كريم المجدد لمحيط 
 REGENERATING EYE العين

CREAM  حول محيط العين 
بطبقة كثيفة.

يمسح بالسائل المركز 
 ACTIVATOR  المنشط

SOLUTION  بواسطة قطنة 
, فقط وتحديد� على البثور 
وحب الشباب حتى زوالها. 
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المرحلة الثانية اليوم السابع   مثل   اليوم الخامسالعالج المسائي 

2 14

ينظف الوجه باستخدام 
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بروتوكول
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نريــد ان نلفــت نظــرك ان المناطــق المعرضــة للحالقــة بشــكل يومــي و خصوصــُا منطقــة محيــط الفــم تعتبــر جــد�   
حساسة و تتفاعل بسرعة مع التحفيز المسائي , لذلك نرجو منك االنتباه لخصوصية هذه المنطقة و عزلها جيد� و خصوص° 

الزوايا الخارجية للفم . يمكنك استعمال المرمم المستخدم لمحيط العين على الزوايا الخارجية للفم لعزلها.

في بعض االحيان عند الشعور بالجفاف و خصوص° في بداية العالج يستحسن  تكرار استعمال الكريم المرطب   
Hydractive خالل النهار, الن ذلك سوف يرمم الجلدة  و يقوي مناعتها لكي تتفاعل بشكل مريح مع العالج المسائي 

 ان الســائل المركــز هــو محلــول عالجــي قــوي , يســاهم فــي تفعيــل العــالج المســائي بنســبة كبيــرة جــد�, لذلــك عليــك 
االنتبــاه دائمــ° فــي حــال حــدوث بعــض المضاعفــات الثانويــة ( كاالحمــرار و التقشــير بشــكل مبالــغ علــى اي منطقــة مــن 
ــة العــالج لذلــك يستحســن تجنــب المنطقــة المتفاعلــة موضعيــ°  الوجــه ) و هــي امــر جــد� طبيعــي و خصوصــ° فــي بداي

لعدة ايام   ( يومين الى ثالثة) الى ان تترمم بشكل نهائي

نريد لفت انتباهك انه من الطبيعي بســبب تفعيل  التجدد الخلوي و الن بشــرتكم تحتوي على االكياس الداخلية,    
ان تظهــر جميــع هــذه الترســبات الموجــودة داخليــ° علــى ســطح الجلــدة و تصبــح اوضــح علــى العيــن المجــردة  الن عمليــة 
التنظيــف مــن الطبيعــي ان  تكــون مــن الداخــل الــى الخــارج , و ســوف تظهــر بشــكل اوضح في بداية العــالج فقط ولكنها 

سوف  تجف و تزول تلقائي°  مع تطور العالج .
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نريــد ان نلفــت نظــرك ان المناطــق المعرضــة للحالقــة بشــكل يومــي و خصوصــُا منطقــة محيــط الفــم تعتبــر جــد�   
حساسة و تتفاعل بسرعة مع التحفيز المسائي , لذلك نرجو منك االنتباه لخصوصية هذه المنطقة و عزلها جيد� و خصوص° 

الزوايا الخارجية للفم . يمكنك استعمال المرمم المستخدم لمحيط العين على الزوايا الخارجية للفم لعزلها.

في بعض االحيان عند الشعور بالجفاف و خصوص° في بداية العالج يستحسن  تكرار استعمال الكريم المرطب   
Hydractive خالل النهار, الن ذلك سوف يرمم الجلدة  و يقوي مناعتها لكي تتفاعل بشكل مريح مع العالج المسائي 

 ان الســائل المركــز هــو محلــول عالجــي قــوي , يســاهم فــي تفعيــل العــالج المســائي بنســبة كبيــرة جــد�, لذلــك عليــك 
االنتبــاه دائمــ° فــي حــال حــدوث بعــض المضاعفــات الثانويــة ( كاالحمــرار و التقشــير بشــكل مبالــغ علــى اي منطقــة مــن 
ــة العــالج لذلــك يستحســن تجنــب المنطقــة المتفاعلــة موضعيــ°  الوجــه ) و هــي امــر جــد� طبيعــي و خصوصــ° فــي بداي

لعدة ايام   ( يومين الى ثالثة) الى ان تترمم بشكل نهائي

نريد لفت انتباهك انه من الطبيعي بســبب تفعيل  التجدد الخلوي و الن بشــرتكم تحتوي على االكياس الداخلية,    
ان تظهــر جميــع هــذه الترســبات الموجــودة داخليــ° علــى ســطح الجلــدة و تصبــح اوضــح علــى العيــن المجــردة  الن عمليــة 
التنظيــف مــن الطبيعــي ان  تكــون مــن الداخــل الــى الخــارج , و ســوف تظهــر بشــكل اوضح في بداية العــالج فقط ولكنها 

سوف  تجف و تزول تلقائي°  مع تطور العالج .




