التعليمات الشاملة لبوتوكول أجنكس
 .1شامبو  PSو :IS
 استخدام شامبوهات أجنكس فقط يف حني قذرة اجللد والشعرالتلواثت الناجتة عن مستحضرات التجميل
التلواثت البيئية أو ّ
 أعراض القذرة :الرائحة الكريهةّ ، استخدام الشامبو جللد الرأس والوجه واجلسم يف الليل قبل النوم مرة من  PSومرة أخرى من IS من األفضل التجنّب من مواجهة الشامبو مع ساق الشعر. جتنّب من بقاء الشامبو على اجللد والشعر. يف البداية يرجى غسل الشعر مع املاء الساخن/الفاتر ،مثّ وضع الشامبو علي الشعر وتدليك الشعر دقيقة واحدةإىل دقيقتني بواسطة األصابع بلطف ،مثّ الغسل البدائي مع املاء الفاتر والغسل النهائي مع املاء البارد.
 جتنّب من زايدة استعمال الشامبوهات ولكن ميكنك االستحمام مع املاء دون الشامبو. استخدم الشامبو فقط ملناطق اجللد القذرة حنو اإلبط ودون املواجهة مع سائر نقاط اجلسم.لعث الدويدية والتحكم على عددها
 -اهلدف :إزالة مصدر الغذاء ّ

 .2منشط عالج الشعر :THT

(املتوفر يف كيت  1وابندل )1
كل ليلتني مرة واحدة
كل ليلة أو ّ
 ّ يف حاالت خاصة ومع مشورة املستشار ،ميكنك استخدام منشط الشعر. االستخدام فقط على جلد الرأس الرطب تدليك الشعر مع األصابع بلطفجيف املنشط (ال حيتاج إىل الغسل ابملاء).
 دعه ألن ّعث الدويدية واملساعدة على منو الشعر
 -اهلدف :التحكم على عدد ّ
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 .3جهاز كهرابئي هافركانسي ( :HFIالالزم)
 االستخدام على جلد الرأس والوجه واجلسماجلاف
 االستخدام على اجللد ّ التدليك املعتدل يف انحية الصدفة أو حوهلااألقل
األقل يف األسبو لكل ليلة ،ملدة ما يقرب من عشر دقائق على ّ
 استخدام مرة واحدة على ّ عدم استخدام اجلهاز يف انحية واحدة أكثر من  10ثواينعث الدويدية والتحكم على كثافتها مع الفوائد اجلانبية األخرى
 -اهلدف :املساعدة على إزالة ّ

 .4رذاذ يب دي يت :PDT
املرجح)
 كل ليلة (من ّالعث مباشراً.
 يساعد على إزالة ّالرش على قسم الصدفة قبل النوم بصورة مباشرة (على اجللد الرطب)
 ّالرش على امللزومات الشخصية حنو أغطية الوسائد واملشط واملنشفة وغري ذلك
 ّ دون احلاجة إىل الغسل ابملاء (إالّ يف احلاالت اخلاصة مع مشورة املستشار) يف بع احلاالت يف بداية فرتة عالج الدويدية ،من األفضل متويه  PDTمع املاء.عث الدويدية املوجودة على اجللد وامللزومات الشخصية
 اهلدف :املساعدة على إزالة ّ️◀ يف األشخاص الذين لديهم اجللود احلساسة واملضاعفات اجللدية احلادة جيب استخدام PDT
مع مزيد من الدقة والعناية ،فلذلك جيب العناية ابحلاالت التالية واالتصال مع مستشاري أجنكس.
اجللود مع احلساسية املنخفضة:يف البداية جيب استخدام تركيب من نسبة املاء و PDTبصورة مساوية ،وشيئاً فشيئاً جيب زايدة نسبة .PDT
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 اجللود احلساسة والتالفة:األسبو األول :تركيب حصتني  2من  PDTمع  10حصص من املاء
األسبو الثاين :تركيب  4حصص من  PDTمع  10حصص من املاء
األسبو الثالث :تركيب  7حصص من  PDTمع  10حصص من املاء
األسبو الرابع :ميكن استخدام  PDTمتاماً.
عملية إزالة الدويدية يف الشهر األول والثاين اليت تكون كثافتها كثرية ميكن أن تواجه ردودفعل مؤقتية وهي مطلوبة.

التحذير:
 يرجى عدم استخدام مستحضرات التجميل والكرميات ومرطّبات اجللد والشعر حىت اإلمكان؛ ألن ميكن أنالعث منها.
يغ ّذي ّ
تتم تصفيته (كولدبريس).
 إذا لزم األمر ،استخدم زيت جوز اهلندي العضوي مل ّ ال يستخدم امللزومات الشخصية حنو املنشفة واملشط وأغطية الوسائد بصورة مشرتكة.كل يوم واستخدام
 ميكن وضع امللزومات الشخصية املشار إليها حتت أشعة الشمس املباشرة عدة مرات يف ّرذاذ  PDTكل ليلة قبل النوم.
 يرجى هزة مجيع املنتجات قبل االستعمال. ميكن استخدام مجيع املنتجات (ما عدا منشط الشعر) جلميع أحناء جلد اجلسم.أهم الدور بينها.
 مجيع املنتجات جيب استخدامها يف بروتوكول أجنكس ،ولو رذاذ  PDTلديه ّ يستخدم مجيع املنتجات (ما عدا اجلهاز) على اجللد الرطب. أفضل الزمن الستخدام مجيع املنتجات يكون يف الليل قبل النوم.جبزيل الشكر،
جمموعة أجنكس

