
درمان قطیع جوش صورت
مثل آب خوردن

کاری از خوبشو



نور آفتابشستشوی بیش از حد

سیگار کشیدنمصرف کردن غذاهای تند

فشار روانی و استرس

محصوالت مسدود کننده

چرا صورت من جوش یم زند؟



هفت گام اصیل درمان هر جوش  “



انواع جوش ها را بشناسید گام اول



استفاده از شوینده های مناسب گام دوم

ژل شستشوی اون

ژل کلین اند کلیر

ژل شستشوی ایزیدین

ژل شستشوی الفارر

ژل شستشوی ایورشه

ژل شستشوی ویشی

ژل شستشوی نوتروژینا

ژل شستشوی اوریاژ



خودداری از اسکراب کردن پوست گام سوم

ر بههه رههور کلههی بایههد بدانیههد اسههسراب بههرای کوسهها هههایی کههه آکنههه دا
!هستند توصیه نمی شود

ما چرا کهه بهه وسهیله ایهن مهاده کوسها بیشهتر تحریه  مهی شهود و شه
شهما بهه جهای اینسهه . جوش های زیهادی را روی کوسها خهود مهی زنیهد

را کوسا خود را اسسراب کنید بایهد بها کهرا هها  ژل ههای شستشهوی نه
.کننده کوسا خود را به آرامی ماساژ دهید



استفاده از محصوالت ضد جوش گام چهارم

بههر اسههاس نههو  کوسهها و هم نههین نههو  جههوش خههود ب تههرین محصههول 
.ضدجوش را برای خود انتخاب کنید



استفاده از آنتی بیوتیک ها گام پنجم

خهود با کزش  خود مشورت کنید و در صورت نیاز با توجه به وضهییا
.از آنتی بیوتی  ها ربق دستور کزشسی استفاده کنید

.فراموش نکنید که آنتی بیوتیک های موضعی از گونه های خوراکی آن معموال بهتر هستند



جای جوش و لک ها را رفع کنید گام ششم

آب خیار* 
برش های گوجه فرنگی* 
شیره چوب صندل* 
کودر صندل و گالب* 
سفیده تخم مرغ* 
سرکه سیب* 
آبلیمو * 
عسل* 
روغن زیتون* 

  با مواد ربییی و برخی ماس  به راحتی می توانیهد جهای جهوش و  ه
.ها را که بید از درمان جوش میموال باقی می مانند  رفع کنید



یم رژیم غذایی ضدجوش بگیر گام هفتم

...مثال نخوریم 

به چیزی که می خورید بسیار در سالما کوسا شما موثر اسا  کس
.ی  رژیم غذایی استاندارد نیاز دارید

شسر * 
شیر گاو* 
فسا فودها* 
تنقالت و آجیل* 
...و* 

...مثال بخوریم 
ماهی * 
تخم کتان* 
چای سبز* 
انوا  میوه* 
...و* 



ژهیک پیشنهاد وی
روز هر جوشی را از بین ببرید15ما در خوبشو روشی را ارائه میدهیم که می توانید در 



بیش از پنج هزار مورد موفق
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