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FORIGO DE
VERUKOJ
estas kosmetika kemia metodo por sekura, ;lauxgrada kaj
Sensanga kaj sendolora forigo de la verukaj papilonoj de sur la
vizagxo. kapokaj korpo laux la metodo de Dr. Dunkicx

La verukoj estas grupoj da pigmentaj cxeloj en la formoj de etaj sxangxigxoj sur la
hauxto. Ili povas esti denaskaj aux ekestas dum la vivo, kaj plenkreskulo havas meznombre dek gxis kvardek. Ili estas diversformaj, strukturaj kaj dimensiaj depende de
la koloro de la hauxto gxis nigra, kaj ili povas aperi sur diversaj partoj dela korpo.
La verukoj povas esti signoj por rekono kiuj al hauxto donas personan karakteron.
Kelkaj estas atentokaptaj kaj simpatiaj kaj ili reflektas cxarmon kaj allogon. La pli
granda parto de la verukoj estas sendangxeraj.
Se la verukoj trovigxas en loko kie estas iritataj aux povas esti vunditaj, aux se ili
estas malaj al estetiko kaj elvokas psihosomatajn problemojn, oni devas forigi ilin.
:Laux antaux teorio ke la forigo de la veruko estas dangxera la nunaj modernaj spertoj
neas tion.
La auxtoro de la
metodo, estas
Dr. Gojko Dunkicx.

En la salono de nova kosmetiko “Doktoro Dunkicx” estas disvolvita kemia kosmetika
metodo por sekura, lauxsxtupa, sensanga kaj sendolora forigo de verukoj kaj aliaj
hauxtaj nekanceraj lezoj de sur la vizagxo, kapo kaj korpo. La metodo havas atestilon
el sfero de la alternativa medicino.
La auxtoro de la metodo Dr. Gojko Dunkicx. Doktoro de la tejnika scienco, doktorigxis
en la Teknologia metalurgia fakultato en Beogrado (Serbujo) La filino de doktoro
Dunkicx - Dr. Natasxa Dunkicx Djordjevicx, estas same doktoro de Teknikaj sciencoj
de kemia fako kaj medicina fratino kun sxtata ekzamenode fakulo kaj portanto de
multaj diplomoj de natura kaj alternativa metodoj de la sanigado. :kaj la filo de doktoro
Dunkicx estas diplomita ingxeniero pri masxintekniko kaj doktoro de la alternativa
medicino.
La metodo bazigxas sur jenaj studfaktoj: 1) La nekarceraj-benignaj hauxtaj lezoj ne
havas radikon, 2) netoksika efiko de la medikamento estas tuja, optimale dozita kaj
efika, 3) La efiko estas diferenca la sanaj cxeloj defendas sin, kaj tiuj deformitaj estas
neniigitaj, kaj 4) la hauxto posedan tiuin brilan econ ke gxia epitelo renovigxas kaj
regeneras sin.
:La necesa kondicxo estas ke la varukoj estu neaktivaj ekzistantaj, unu jaron, ili ne
juku, ne doloru, ne estu en inflamo ke ne sangadu, ke teknike ne estis vunditaj, aux,
uzis terapion laux iu alia metodo, dum lastaj ses monatoj, ke ili ne sxangxis subite la
koloron,formon, grandecon aux la pigmentadon ktp. Oni bezonatas havi dermoskopan
trarigardon, sed ne nepre, kaj la nesuficxaj kondicxoj de la ne estu baro por akcepto
de la terapio, sed la decida fakto estus la kelkdekadajj jaroj de familia sperto.
Krom la varukoj kun sama metodo povas estis kun sukceso forigitaj ankaux, papilomoj,
fibromoj, keratozoj, ksantelezoj, rugxaj sangaj varukoj, etaj elkreskajxoj sur la kolo, sur

akselo, kondilomoj, makuloj pro la suno, kaj maljunagxaj makuloj,
same kiel ,multaj aliaj longjaraj benignaj hauxtaj lezoj.
La metodo enhavas unu aux pluajn tretadojn, kun proponitaj pauxoj dum 60 tagoj, dum kiu tempo la lezoj forigxas laux tavoloj La
tretadon oni faras per etkvanto de dozitaj , patentento hava preparato, per vitra tubeto (mikrokapilaro) oni aplikas sur lezoj. Ekestas
tuja reago kaj sxangxo de la koloro en supera parto de la lezo, kaj
la cxirkauxa sana hauxto provizore rugxigxas (eritemo) La terapion
oni sentas kiel mildan pikadon kiu dauxras kelkajn minutojn, kaj la
cxirkaux rugxigxas., malaperas post unu horo.
La loko de la tretado komencas malheligxi, kaj post kelkaj horoj
farigxas ,malhelbruna, gxis la tutnigra, en sekvantaj tagoj formigxas krusto. Gxi havas protektan rolon gxis sub gxi formigxas juna
hauxto Kiam la procedp de la epiteligxo finigxas la korpo mem
forjxetas la kruston, tio okazas inter 15a gxis 30a tago. Sur la
loko de interveno aperas la juna, bela hauxto,rozkolora kaj mola kiu
bezonas kelkajn tagojn aux monatojn por ekhavi la saman koloron
kaj aliajn ecojn de la cxirkauxa hauxto.
La metodo estas aparte efika por lezoj kiuj trovigzas super la
hauxto La verukoj gxis 6 mm la plej ofte forgitas per unu tretado.
Tiuj de 1 cm bezonas du tredadojn.
La nombro de la tretado dependas de la speco de lezoj, frandeco,
strukturo kaj porozeco, kaj la kondicxoj de diversaj hauxttipoj,. La
triono de la pacientroj venadas nur unu fioje, la duono du foje, kaj
alaiaj tri au pluraj fojojn, La antauxvidita nombro de tretado estos
komunikita al paciento antaux la komenco de la sanigo.
La verukoj en samnivelo kun la hauxto ankaux kun sukceso foriigigzas kun rezilto, sed ili bezonas almenaux du terapiojn, kaj la
periodo de resanigo dauras iom pli longe.
:La hauxto sur la vozagxo laus sia strukturo diferencas de hauxto
sur la korpo. Supre de la epidermo trovigxas pli granda kvanto de
la morta hauxto en tavoloj, kaj tio okazas ke pro tio en oliaj kazoj
sur la vizagxo oni ne povas konstati kie la procedo okazis, kie la
lezo trovigxis.

.Laux ;la kemia kosmetika metod de Dr. Dunkicx siajn lezojn forigis
multaj konataj personoj, sportistoj, estradaj popularaj personoj, kaj
grandnombo de la kuracostopj kaj aliaj medicinaj laborantoj.
Ecx post 70 jaroj de la unua aplikado de tiu nova kosmetika metodo, ecx nek en unu kaxo aperis la denova kresko de lezo nek aperis
iuj nedezirataj postsekvoj.
La tretadon oni devas abtauanonci unu semajnon frue per telefono aux retposxte. La tretado dauxras proksimume dum unu horo
kaj tuj post tio la paciento povas reiri al; siaj cxiutagaj aktivecoj.
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