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 استخدام شامبو 10 للقمل
mosquito® med 

استخدام شامبو 10 للقمل mosquito® med  يتم القيام به يف الشعر الجاف

يتم معالجة الشعر يف ثالث خطوات:

الخطوة 1: يتم توزيع الشامبو يف الشعر الجاف

الكمية الواجب إضفاؤها تكون متوقفة بقوة عىل طول وحجم الشعر. يتم توزيع الشامبو يف الشعر الجاف ويجب التأكد من أن 

الشعر بأكمله، مبا يشمل طول الشعر بالكامل، قد ترشب متاما بالشامبو. عىل نفس الوجه يلزم أن يتم معالجة كافة مواضع فروة 

الرأس. يرجى منكم الحرص بصورة خاصة عىل أن يكون النطاق الواقع خلف األذنني وعىل مؤخر العنق  وعىل الصدغني قد تم 

تبليله بصورة كافية بالشامبو.  شامبو 10 للقمل mosquito® med  ال يأيت مبفعوله إال يف املوضع الذي يكون قد تم إضفائه عليه! 

يرجى منكم عمل ما يلزم لكفالة عدم دخول الشامبو يف العينني، عىل سبيل املثال ميكنكم تغطية العينني بقطعة قامش. يتم ترك 

الشامبو يف الشعر ملدة 15 دقيقة عىل األقل، وذلك بدون تغطية الشعر )يجب عدم تغطية الشعر مبنشفة أو غطاء رأس أو ما 

شابه ذلك(. هذا يكون مهم جدا لتحقيق نتيجة معالجة ناجحة.

الخطوة 2: إزالة الشامبو عن طريق الغس

يتم إضفاء كمية صغرية من الشامبو عىل الشعر ويتم ترغية الشامبو. بعد ذلك يتم إزالة الرغوة عن طريق الغسل مباء فاتر. يجب 

الحرص عىل عدم دخول الرغوة يف العينني. يتم شطف الشعر جيدا بحيث ال يتبقى يف الشعر أي شامبو. ليس من الرضوري أن يتم 

معالجة الشعر بصورة الحقة بشامبو من األنواع املتداولة تجاريا.

تلميح مفيد: معالجة الشعر مبكيف شعر تحسن من قابلية الشعر للتمشيط. )انظر الخطوة 3(

الخطوة 3: يتم متشيط الشعر مبشط قمل

مشط القمل هو مشط خاص بأسنان ضيقة متقاربة من بعضها. يتم البدء باملشط عىل فروة الشعر مبارشة ويتم متشيط الشعر خصلة بعد خصلة. 

يرجى منكم أن تقوموا بعد كل متشيط بتنظيف املشط من القمل والصئبان  باستخدام منديل قطني أو منديل ورق من النوع املستخدم يف األغراض 

املنزلية. يجب الحرص عىل أن يكون الشعر رطب أثناء عملية إزالة القمل بالتمشيط. 

يتم تكرار االستخدام )الخطوة 1، الخطوة 2 والخطوة 3( بعد 7 – 10 أيام!

يرجى منكم تدوين املعالجة الثانية يف التقويم الخاص بكم وتكرار االستخدام )الخطوة 1 إىل الخطوة 3( بعد 7-10 أيام.

 شامبو 10 للقمل 100 
 مليلرت الرقم الصيدالين 

 املركزي 10415469 متاح 
 أيضا بحجم عائيل 200 
 مليلرت الرقم الصيدالين
 املركزي 10415475

تجدون فيديو كيفية استخدام املنتج أيضا يف موقع 

اإلنرتنت عنوان www.mosquito-läuse.de تحت 

„Service“ أو هنا:


