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Dr. Beckmann

سهولة أك�، تنظيم أفضل. ابحث عن خب� البقع (Stain Expert) ا�ناسب لبقعتك ب�عة وسهولة، ع� ترميز ا�لوان ا�ر� 
والصور ا�ناسبة.

�زيد من أنواع
البقع، ما عليك
سوى أن تقلب

الورقة.

قد تكون بقعة عص� أو عشب أو 
قهوة أو شوكو�تة – كل بقعة لها 
طبيعة مختلفة. وحسب تكوينها، 

�كن أن تكون البقع عنيدة للغاية 
ودقيقة جًدا. وبالتا�، فإن العامل 
الحاسم ¦ إزالة البقع بنجاح، هو 

ا�ختيار الصحيح �زيل البقع. 

الحل: يقدم د.بيكªن مجموعة 
واسعة من مزي®ت البقع ا�تنوعة 
وعالية ا�داء لكل مشكلة تتعلق 

بالبقع. جربها ا±ن!

نضمن ما ي³ ¦ كل منتج من 
منتجاتنا: 

أعµ درجة من الفعالية من   •
خ®ل تركيباتنا الخاصة  

مكونات معتمدة عالية الجودة  •
رقيق عµ ا�لوان وا�قمشة  •

إمكانية ا�ستخدام عµ ا�قمشة   •
غ� القابلة للغسل أيًضا   

ا�سؤولية ا�جتªعية من خ®ل   •
استخدام غطاء س®مة ا�طفال  
شهادة وفًقا �يثاق "الغسيل   •

والتنظيف ا�ستدامان"  

       

عالج البقع ¦ أÁع وقت  •
 Â ممكن، وهي ما تزال حديثة و   

  تجف بعد.
عالج البقع قبل غسل ا�®بس ¦  •
Åالغسالة. فقد يؤدي الغسل/ال  
إÇ تغلغل البقع داخل النسيج،  

ب إزالة البقع.  Èيُصع ªم  
(Stain Expert) دع خب� البقع  •

يأخذ مفعوله للحظة، ولكن �   
تدعه يجف.   

قم بإجراء اختبار أو� خب� البقع  •
(Stain Expert) عµ جزء غ�   

منطقة غ� ظاهرة من القªش؛  
للتحقق من ثبات اللون وÐاسكه.   
اقرأ داÒًا تعليªت ا�ستخدام ¦   •

الجزء الخلفي من خب� البقع   
(Stain Expert) قبل ا�ستخدام.   

واحرص داÒًا عµ قراءة ملصقات   
العناية الخاصة با�®بس.  

كيف يس	 ا�مر؟
 ما عليك سوى مسح

 رمز ا�ستجابة
 أو QR ال�يعة

 شاهد ا�وقع
.ا×لكÖوÕ أدناه

البقعة ليست مجرد بقعة.

(Stain Expert) البقع 	وعود خب

دليل 
ا�نقاذ 

من البقع

http://videos.dr-beckmann. 
de/qr/ft/as/
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أي® خب	 البقع (Stain Expert) هو ا�ناسب؟ ستجد هنا جميع أنواع البقع ذات الصلة ُمرتóبة ترتيبًا أبجديًا، وخب� البقع (Stain Expert) ا�طابق لها. � �كنك 
www.dr-beckmann-me.com :وزع ¦ بلدك. بيانات ا�تصال�العثور عµ بقعتك ¦ هذا الُكتيÈب أو لديك أسئلة واقÖاحات؟ يرجى ا�تصال با


