
 

לחימום   (Beads)חרוזים ישקיקבאמצעות חום ולחות בקומפרס המשלב טיפול  

 במיקרוגל

 בתופעות של עין יבשהלהקלה 

 

 

 נועדו לשימוש בזמן שינה בלבד( .אלה השחור )כריות הספוג את  המסכההוציאו מ .1

מים מינרליים  ותכוסכיסי הבד המצורפים והכניסו לכלי מתאים עם שתי 2 לתוך  הירוקיםהחרוזים שקיקי הכניסו את  .2

במיקרוגל  לשהותחרוזים שקיקי השניות. תנו ל 90או מים מסוננים וחממו במיקרוגל בטמפרטורה גבוהה במשך 

 .במשך דקה

. אנא בדקו כי המסכההחרוזים והכניסו אותם לחלק האחורי של שקיקי כיסי הבד הלבנים עם הוציאו בזהירות את  .3

 מעל עפעפיים סגורים. המסכה החרוזים אינם חמים מדי למגע טרם הרכבת 

מעל עפעפיים סגורים ומשכו בעדינות את רצועת הראש מעל החלק האחורי של הראש לשם המסכה מקמו את  .4

 אבטחה.

 המטפל.הרופא דקות או בהתאם להנחיות  20משך עינכם לעל המסכה הרכיבו את  .5

 קרקומפרס טיפול 

 חותינפאו להקלה במקרים של אלרגיה 

 בצד. אותן השחור והניחו כריות הספוג את מהמסכה הוציאו  .1

 כיסי הבד הלבנים, וטבלו אותם במים מינרליים או מסוננים.לתוך הירוקים  םחרוזישקיקי ההכניסו את  .2

 . עין לכלכיסי הבד הלבנים במקומות המיועדים במסכה , אחד מקמו את  .3

שניתנת לסגירה בשנית והקפיאו את התכולה כיסי הבד ושקיקי החרוזים לשקית כולה ביחד עם המסכה הכניסו את  .4

 .במקפיא דקות 20-30במשך 

מהשקית והרכיבו אותה מעל עפעפיים סגורים. משכו בעדינות את רצועת הראש מעל החלק המסכה הוציאו את  .5

 לשם אבטחה.  ראשכםהאחורי של 

 .מטפלרופא התאם להנחיות דקות או בה 15המתינו במשך  .6

 ניקיון וטיפול במוצר

רחצו בצורה ידנית בעזרת סבון עדין ומים חמים לאחר כל ואת המסכה את כיסי הבד הלבנים , השחור כריות הספוג את 

 שימוש. שטפו היטב, סחטו לחות מיותרת וייבשו באוויר בתוך שקית הרשת המצורפת.

 אמצעי זהירות

 טרם השימוש.היוועצו עם רופא עיניים  .1

 .הליכהאין לעשות שימוש במוצר בעת הפעלת ציוד, מכונות או בזמן  .2

 חרוזים.את שקיקי האין להרתיח  .3

במסכה  םחרוזים אינם חמים מדי למגע טרם הרכבתשקיקי התנורי המיקרוגל שונים האחד מהשני. אנא בדקו כי  .4

 מעל עפעפיים סגורים.

 .הלבנים בדכיסי הבישירות על העפעפיים. השתמשו תמיד  הלבניםכיסי הבד ללא חרוזים את שקיקי ה להניחאין  .5

 הפסיקו את השימוש במוצר במידה ואתם חווים גירוי בעיניים או בעור. .6


