راهنمــایاستفــاده
از محصوالت آنجکس
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بــا نرمــی ســر انگشــتان
خــود بــه آرامــی بــه روی
ســر فشــار وارد کنیــد
و ســپس انگشــتان
را برداریــد .هچنیــن
انگشــتان خــود را بــه
آرامــی و بــه صــورت
چرخشــی بــر روی
پوســت و ســر حرکــت
دهیــد .مجموعــا بــرای
حداقــل ســه دقیقــه یــا
 ۱۵بــار تکــرار نماییــد.

روش ماساژ سر:
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کنههــای دمودکــس انگلهايــي هســتند کــه در فولیکــول هــای مــو و
غــدد چربــي پوســت انســان زندگــی مــی کننــد .تــا کنــون حــدود شــصت
و پنــج گونــه از انــگل دمودكــس مایــت شــناخته شــده اســت کــه دو گونــه
از ایــن انــگل هــا در پوســت انســان زندگــی مــی کننــد کــه یکــی بــه
نــام دمودکــس فولیکولــرم کــه در زیــر ریشــه مــو و دیگــری دمودکــس
برویــس کــه در غــدد چربــی پوســت انســان زندگــی مــی کننــد کــه هــر
دواغلــب بــه نــام مایــت یــا همــان انــگل عنکبوتــی مــو نامیــده مــی شــوند.
مطالعــات نشــان مــی دهــد مايتهــاي دمودکــس بــا انــواع متعــددی از
عــوارض پوســتی ،ماننــد :آكنــه ،روزاســه ،جــوش ،خــارش ،ریــزش
مــو ،كــم پشــت و نــازك شــدن مــو در ارتبــاط مــی باشــند .بســیاری از
مشــکالت پوســت ســر ،صــورت و مــو برطــرف نخواهــد شــد مگــر اینکــه
انــگل دمودکــس مایــت را جلوتــر از بیــن ببریــد .انــگل دمودکــس بــه
ســادگی از چربــی پوســت و محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی تغذیــه مــی
کند .انــگل عنکبوتــی دمودکــس مایــت کــه در فولیکــول مــو زندگــی
مــی کنــد در آكنــه ،روزاســه ،جــوش ،خــارش ،ريــزش مــو ،كــم پشــت و
نــازك شــدن مــو ،خــارش پوســت ،چیــن و چــروک پوســت ،پیــری زودرس
پوســت ،خشــک و خشــن شــدن پوســت ،جــوش هــای سرســیاه ،تغییــر
رنــگ پوســت صــورت ،کک و مــک و بســیاری از مشــکالت پوســت و مــو
نقــش دارد.
درمــان دمودکــس مایــت یــا همــان مایــت سولوشــن آنجکــس روش
منحصــر بــه فــردی اســت کــه بــه همــه کســانی کــه بــه علــت تجمــع انــگل
دمودکــس مایــت مبتــا بــه مشــکالت پوســت و مــو هســتند کمــک مــی
کنــد زمینــه بــرای کاهــش ایــن انگلهــا (در صورتــی کــه بــه تمامــی نــکات
در مــورد نحــوه اســتفاده از محصــوالت آنجکــس عمــل شــود) و بهبــود
شــرایط پوســت و مــو فراهــم شــود.

تمامــی محصــوالت در دمــای  ۵تــا  ۲۸درجه ســانتیگراد
و بــه دور از تابــش آفتــاب و دســترس کــودکان نگهداری
شوند.
از تمــاس محصــوالت بــا چشــم ،زخمهــا و بریدگی ســطح
پوســت پرهیــز کنیــد و درصــورت تمــاس ،با آب فــراوان
آبکشــی کنید.
در صــورت بــروز حساســیت و یــا واکنــش هــای غیــر
عــادی و شــدید ،از اســتفاده محصــول مربوطه خــودداری
نمایید.
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شامپو (پی اس)
پاک کننده
شامپو (آی
اس) 2
تقویت کننده

روش استفاده از شامپوها:

پیش از مصرف ،محصوالت را کام ًال تکان دهید.
پوست و مو را با آب گرم خیس کنید.
شامپو را به کف دست بمالید.
پوســت خیــس آغشــته بــه شــامپو را بــا انگشــتان بــه نرمــی و بــه
صــورت چرخشــی ماســاژ دهید.
پــس از حــدود دو دقیقــه ماســاژ ،ابتــدا بــا آب ولــرم و درانتهــا با
آب خنــک کامـ ًا آبکشــی کنید.
بــا حولــه یکبــار مصــرف یــا دســتمال کاغــذی ســر و صــورت خــود را
بــه آرامــی خشــک کنیــد (بهتراســت پوســت کمــی مرطــوب باشــد).
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اسپری تونیک مو
(تی اچ تی)

روش استفاده:

پیش از مصرف اسپری را تکان دهید.
پــس از شســتن و خشــک کــردن ســر ،تونیــک
را بــه روی پوســت ســر خــود اســپری کنیــد.
بــرای نفــوذ بهتــر در پوســت ،پــس از اســپری
تونیــک ،پوســت ســر خــود را ماســاژ دهیــد.
پس از استفاده از تونیک سر خود را نشویید.

4

نکتــه :اســپری تونیــک مــو را شــبها روی پوســت
ســر ،کــه بهتراســت کمــی مرطــوب باشــد ،اســپری
کنیــد تــا تمــام ســطح پوســت ســر را پوشــش دهــد.

اسپری پرودمودکس
تریتمنت (پی دی تی)

روش استفاده برای پوستهای معمولی:

پیش از مصرف اسپری را تکان دهید.
اســپری دمودکــس (پــی دی تــی) شــب هــا
اســتفاده شــود.
بــه صــورت مســتقیم بــر روبالشــی ،حولــه ،
شــانه و دیگــر وســایل شــخصی کــه در تمــاس بــا
پوســت اســت اســپری کنیــد.

روش اســتفاده از اســپری پــی دی تی
بــرای پوســتهای بــا مشــکالت خاص:
مصــرف کنندگانــی کــه داری مشــکالت پوســتی خــاص
همچــون جوشــهای چرکیــن ،آکنــه روزاســه و پوســتهای بــا التهــاب زیــاد
میباشــند بهتــر اســت در  10الــی  15روز ابتدای کار از اســپری پی دی
تــی روی پوســت خــود اســتفاده نکننــد و بــا اصــاح روشــهای اســتحمام
و اســتفاده از شــامپوهای محصــوالت آنجکــس کمــی وضعیــت پوســت
خــود را بهبــود ببخشــند .پــس از بهبــود نســبی وضعیــت پوســت و بــا
توجــه بــه شــرایط میتواننــد اســپری پــی دی تــی را بــا آب رقیــق کننــد.
بهتــر اســت ایــن رقیــق ســازی بــه نســبت یــک (اســپری پــی دی تــی)
بــه هفــت (آب) صــورت گیــرد .البتــه در صورتــی کــه حس میشــود این
مقــدار نیــز باعــث التهاب پوســت میشــود میبایســت پــس از ده دقیقه
پوســت خــود را بــا آب خنــک ،آبکشــی بفرماینــد .دلیــل ایــن التهــاب
ناگهانــی ایــن اســت کــه حملــه مســتقیم بــه مناطقــی کــه تجمــع زیــادی
از دمودکــس مایــت دارنــد ،باعــث واکنش آنها میشــود و بدن متالشــی
شــده ایــن انگلهــا باعــث بــروز عفونــت و مشــکالت دیگــری در ســطح
پوســت میشــوند .بنابرایــن به منظــور از بین بــردن دمودکــس مایتها و
همچنیــن حفــظ ســامت کامــل پوســت بهتر اســت ایــن درمان با شــیب
مالیــم انجــام شــود .بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم در هفتــه دوم رقیــق
ســازی بــا نســبت یــک (اســپری پــی دی تــی) بــه شــش (آب) انجــام
شــود و هــر هفتــه طبــق دســتورالعمل میــزان اســپری پــی دی تــی را
افزایــش داد (نســبت پنــج بــه یــک بــرای هفته ســوم ،نســبت چهــار به
یــک بــرای هفتــه چهــارم ،نســبت ســه بــه یــک بــرای هفتههــای پنجم و
ششــم ،نســبت دو بــه یــک بــرای هفتههای هفتــم و هشــتم) و از هفته
نهــم از اســپری خالــص پــی دی تــی بــرای درمــان کامــل اســتفاده کــرد.

یــادآوری چنــد مــورد مهــم کــه بهتر اســت
بــا دقــت بــه آن عمــل شــود و بــرای
همــگان مفیــد اســت:

.1

کاســتن از تعــداد دفعــات اســتحمام غیــر ضــروری (فقــط
در حــد نیــاز بــه شستشــوی پوســت و مــو پرداختــه شــود و در
شستشــوی پوســت و مــو افــراط نشــود و تنهــا به منظــور پاکیزگی
و نــه بیشــتر ) .لــذا هــم تعــداد و هــم مــدت شتسشــو متناســب بــا
نیــاز و صرفــا بــه منظــور پاکیزگــی تنظیــم شــود (هــر چــه کمتــر شتسشــو
شــود بهتــر اســت).

.2

افزایــش تعــداد دفعــات دوش آب ســرد حتــی هــر روز بــدون
شستشــو ،صبــح هــا و بویــژه شــب هــا قبــل از خــواب
(بدون استفاده از شوینده).

.3

اگــر هــوای محیــط گــرم یــا معتــدل اســت بهتــر اســت اصــا
پوســت صــورت را پــس از دوش یا آبکشــی ســرد ،خشــک نکنند.

تعداد دفعات استفاده ازشامپوهای آنجکس
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شــامپوهای (آی اس و پــی اس) را بــه صــورت
یــک درمیــان اســتفاده نماییــد ،اگرچــه شــامپوی
«پــی اس» بــرای پوســت هــای چــرب و شــامپوی
«آی اس» بــرای پوســت هــای معمولــی مناســب تــر
اســت امــا توصیــه مــی شــود از هر دو شــامپو شــبها
قبــل از خــواب اســتفاده شــود .در مــورد دفعــات
اســتفاده از شــامپوها در طــول هفتــه توجــه بــه
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه آبکشــی بــه تنهایی و
بــدون شــوینده و شــامپو حتــی هــر روز و یــا چنــد
مرتبــه در روز هــم منعــی نــدارد بلکــه خوب اســت،
امــا شــامپو فقــط وظیفــه اش پاکیزگــی کثیفــی هــای
پوســت و مــو اســت و اگــر کســی پوســت و مویــش
کثیــف نیســت و بــوی بــد نمــی دهــد هرگــز الزم
نیســت مرتــب و هــر شــب از شــامپو اســتفاده کند.
بــه هــر حــال ،تعــداد دفعــات شستشــو بــا شــامپو
متناســب بــا نیــاز هــر فــرد و نــوع پوســت و آب و
هــوا و تعریــق و آلودگــی محیــط و  ...متغییــر اســت
بــرای بعضــی هــا ممکــن اســت هفتــه ای یکبــار یــا
حتــی کمتــر کافــی باشــد امــا بــرای عــده ی دیگــری
شــاید هفتــه ای چنــد بــار یــا درصــورت نیــاز بــه
دالیلــی کــه قبــا عــرض شــد بیشــتر  ...هیچکســی
بــه جــز خــود شــخص مــورد نظــر نمــی توانــد تعــداد
دفعــات شستشــو را تعییــن کنــد.

.4

نوشــیدن آب ولــرم یــا متناســب بــا حــرارت محیــط
(دســتکم  8لیــوان در روز) بهتــر اســت حداقــل یــک ســاعت
قبــل و یــا یــک ســاعت بعــد از غــذا باشــد.
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حفظ خونسردی و آرامش و شاد بودن
(خندیــدن ،حتــی خنــده مصنوعــی ،موســیقی شــاد ،یــوگا،
حــرکات مــوزون و )...
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 .7خوراکــی هــا بهتــر اســت ارگانیــک و ترجیحا غــذا های
تفریحات بیرون از منزل در فضای باز و طبیعت

گیاهــی و دریایی باشــد.

طرزاستفادهازدستگاهبرقیهایفرکانسیاینسترومنت
High Frequency Instrument - HFI

 )١دســتگاه فرکانــس دهنــده را تميــز و شــانه هــای آنــرا بــا اســپری پــرو-
دمودکــس تریتمنــت (پــی دی تــی) کامــا ضــد عفونــی نماييــد.
 )٢سرشيشــه ای مــورد نيــاز خــود را بــه آرامــی بــه دســتگاه وصــل کــرده و
دســتگاه را روشــن و درجــه آن را تنظيــم کنيــد.
 )٣ســر شيشــه ای دســتگاه را بــه صــورت ماليــم ابتــدا روی دســت و ســپس
بــه روی پوســت ســر بــه آرامــی حرکــت دهیــد.
 )۴بــا عــوض کــردن درجــه (کــم ،متوســط و زيــاد) دســتگاه را متناســب بــا نياز
و حساســيت پوســت ســر و صــورت خــود تنظيــم کنيد.
 )۵از ضربــه زدن ،فشــار دادن و همچنیــن نگــه داشــتن دســتگاه بيــش از
چنــد ثانيــه در يــک نقطــه جــدا خــوداری فرماييــد.
 )۶درجــه دســتگاه را قبــل و بعــد از اســتفاده روی نقطــه صفــر قــرار داده و
ســر شيشــه ای را از بدنــه دســتگاه بــه آرامــی جــدا نماييــد.
 )٧شــانه هــای دســتگاه را قبــل و بعــد از اســتفاده بــا اســپری دمودکــس (پــی
دی تــی) ضــد عفونــی کنيد.

هشدار:

بــرای ايمنــی خــود ،راهنمــای دســتگاه را بــه دقــت بخوانيــد و درصورتيکــه
دچــار فشــارخون بــاال ،ناراحتــی قلبــی و عروقــی ،زخمهــای شــديد پوســتی و يــا
بــاردار هســتید از دســتگاه بــدون مشــورت بــا متخصصيــن ذيصالح اســتفاده
نکنيد .

نکته:

دقــت فرماييــد کــه بــرای حاصــل شــدن بهتريــن نتيجــه ،طــول دوره حــدود ٣
مــاه پيشــنهاد مــی شــود کــه در ايــن مــدت حــدود  ٢پکیــج اسنشــال کيــت نيز
مصــرف شــود .ايــن مــدت بــه عوامــل متعــددي بســتگي دارد از جملــه ســن
فــرد و ســاختار و مقاومــت يــا حساســيت پوســت و مو ،نوع مشــکالت پوســتی،
بلنــدی مــو و يــا نــوع پوســت از نظــر چربــي (چــرب ،معمولی يا خشــک) و ســاير
شــرايط پوســت طــول دوره اســتفاده متغير ميباشــد.
* الزم بــه ذکــر اســت کــه دســتگاه برقــي فرکانــس دھنــده (هایفرکانســی)
توســط شــرکت آنجکــس توليــد نمــی شــود امــا بــراي حصــول بهتريــن نتيجــه
اســتفاده از آن الزامــي اســت.
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دمودکــس هــا از روغــن نارگیــل متنفــر هســتند و آن را نمــی خورنــد( .لــذا در
طــول دوره ســه ماهــه تریتمنــت دمودکــس توصیــه می شــود درصــورت لزوم
از روغــن نارگیــل بــرای پوســت ســر ،صــورت ،بــدن و یــا مــو) اســتفاده شــود.
بــرای کســانی کــه پوســت و مــوی بســیار خشــکی دارنــد و مخصوصــا پــس از
اســتفاده از شــامپو مــو و پوســت ایشــان بشــدت خشــک می شــود مــی توانند
مقــدار بســیار کمــی از روغــن ارگانیــک کرچــک را بــا روغــن ارگانیــک نارگیــل
مخلــوط کننــد .مقــدار روغــن کرچــک کمتــر باشــد و بــرای پوســت و مــو (بویــژه
موهــای خشــک) اســتفاده شــود (صرفــا در صــورت نیــاز) .ایــن مــوارد بهتــر
اســت صبــح اســتفاده شود.ســایر روغــن هــا و کــرم هــا و مخصوصــا لــوازم
آرایشــی ممکــن اســت بــه مایتهــا غــذا بدهــد! لــذا در طــول ســه مــاه تریتمنت
بهتــر اســت حتــی المقدور از اســتفاده ســایر محصــوالت پرهیز شــود (مگر به
توصیــه پزشــک متخصــص مربوطه).

