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تحس صحة ورفاهية
الدعم الغذا  الذي يساهم  

ال قد تنتج عن:
اظافر  حالة التشوهات 

تغ¢ات اظافر


البكت¢ية أو الفطرية
· اشكال المعدية

· الرضوض والكدمات ،الحثل
· اشكال التهابية بما   ذلك داء اظافر

يخضــع الظفــر لتغيــات ســباب مختلفــة منهــا 
البكتيــة والفطريــة ،والكدمــات ،والضمــور ،والتهابــات ،بمــا
اشــكال المعديــة






  ذلــك الصدفيــة .يمكــن أن تتمثــل التغـ ـات النمطيــة  اظافــر عــ ســبيل المثــال  تقــ الظفــر وتغـ ـ لونــه وفقــدان لمعانــه
ا ار الهيكليــة  
وتشــكيل ســطح خشــن وغــ منتظــم ومــا إ ¤ذلــك .يمكــن أن تؤثــر هــذه 
اظافــر ليــس فقــط عــ نموهــا وشــكلها


أيضــا تجعلهــا عرضــة للعــدوى والتهابــات .قــد توجــد عــدة عوامــل وراء هــذه التغـ ـات .أحــد العوامــل الرئيســية
وحجمهــا ولكــن ً
اجهــاد التأكســدي الــذي يجعــل الظفــر أكـ ـ عرضــة ل·عتــداءات الخارجيــة .يمكــن   كل هــذه الحــات اللجــوء إ ¤الع·جــات
هــو ¿
الموضعيــة الـ Ãـ Äتوضــع مبـ 
أيضــا اللجــوء إ ¤اســتخدام مكمــ·ت غذائيــة معينــة خاصــة
ـاÂة عــ الظفــر ،ولكــن قــد يكــون مــن المفيــد ً

Ã
Ã
ـ Äتســتهدف العوامــل
إذا مــا تــم  Ãتناولهــا باســتمرار ولفــة طويلــة مــن الوقــت حيــث تكــون مفيــدة لتقديــم الدعــم والتغذيــة الـ 
تغات اظافر.
ال Äتسبب 
المختلفة 

ما هو هذا الدواء
ـذا Ëيســاهم  تدعيــم صحــة ورفاهيــة 
 Trosyd®Activeهــو دعــم غـ 
اظافــر   حالــة حــدوث تغيـ ـات   صفيحــة الظفــر حيــث يعمــل مــن الداخــل



اجهــاد التأكســدي وفيتامـ  
ـ
بفضــل مكونــات فعالــة محــددة .تحتــوي تركيــب هــذا الــدواء  الواقــع عــ الزنــك والــكاكاو المفيديــن لحمايــة الخ·يــا مــن ¿
التوا¤
د 3الذي يساهم  تعزيز الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة¿ .
وباضافة إ ¤ذلك ،يساهم وجود مستخلص السيلينيوم و  Spilanthes acmellaع 
 الحفاظ ع اظافر ويحسن صحتها.

الغلوت والكتوز.
خا من

مناسب لمتبعي نمط الحياة النباتية.
وقت استخدام هذا الدواء
يــو Óباســتخدام  Trosyd ® Activeكداعــم للدفاعــات المناعيــة وضــد اجهــاد التأكســدي الــذي يمكــن أن يعــرض 
اظافــر نــواع مختلفــة مــن المخاطر
¿
ُ

البكتيــا؛
ســواء "الداخليــة" )عــ ســبيل المثــال ،اشــكال التهابيــة مثــل داء الظفــر( و"الخارجيــة" )عــ ســبيل المثــال ،العــدوى بســبب الفطريــات أو 
النوبات المسببة للرضوض والكدمات(.
يو Óبتناوله بد ًءا من سن  3سنوات.
المكونات
Ã
مالتوديكسين ،نكهات ،Spilanthes acmella (L.) L. ،أجزاء هوائية مع خ·صة الزهور الجافة ،L-Valine ،مستخلص بذور الكاكاو )،(Theobroma cacao L.
هيدروكلوريــد  ،L-Ornithineخمـ ـة غنيــة بالســيلينيوم ،زنــك بيسجليســينات ،مــواد تحليــة :أسيســولفام ك ،ســكرالوز ،ســيك·مات الصوديــوم؛ مضــاد

ـرË؛ ســكر ،نشــا الذرة ،دهــون ث·ثية متوســطة السلســلة،
ـ Ùبروبيــل ميثيــل ســلولوز ،صمــغ عـ × 
تكتــل :ثـ 
ـا Ëأكســيد الس ــيليكون؛ مكســبات حجــم :هيدروكـ 
)فيتام Úد(.
ول
كوليكالسيف



المعلومات الغذائية
العوامل الغذائية
 Spilanthes acmella (L.) L.ا جزاء الهوائية مع خصة الزهور مثل
L-Valina
بذور الكاكاو ) (Theobroma cacao Lمثل
L-Ornitina
الزنك
السيلينيوم
فيتام د


لكل كيس
360 mg
75 mg
70 mg
50 mg
7,5 mg
60 µg
15 µg

القيم الغذائية المرجعية*
% 75
% 109
% 300

*القيم الغذائية المرجعية

طريقة استخدام
تنــاول كيســا واحــدا  اليــوم بعــد الوجبــة الرئيســية .ضــع محتــوى الكيــس 
ـوا 100-150 ¤مــل مــن المــاء )مــا يعــادل كــوب واحــد(
ـ
ح
ـف
ـ
أض
ـم
ـ
ث
ـوب
ـ
ك

ً
ً



بدرجة حرارة الغرفة أو ماء فاتر ،ثم اخلط Ã
ح Äيتم الحصول ع ذوبان متجانس.
يــو Óبتنــاول المنتــج بشــكل مســتمر لمــدة  3أشــهر  .حالــة تكـرار حــدوث مشــاكل 
اظافــر وبهــدف الحصــول عــ أفضــل النتائــج ،يُقـ Ãـح إجـراء عــدة

دورات من استخدام بنفس المدة بعد Ã
أيضا  3أشهر )الشكل أدناه(.
احام Ãفة توقف تساوي ً
دورة استخدام او

 3أشهر

ف¢ة توقف

 3أشهر

دورة استخدام الثانية

 3أشهر

ف¢ة توقف

 3أشهر

دورة استخدام الثالثة

 3أشهر

يُكرر استخدام
حسب 
ال¼ورة

تحذيرات
يــو Óبعــدم تجــاوز الجرعــات اليوميــة المــو Óبهــا .ينبغــي عــدم اعتبــار المكمــ·ت كبديــل لنظــام غـ 
ـذا Ëمتنـ Ýـوع ومتــوازن و كبديــل لنمــط حيــاة

صحي .يحفظ بعيدا عن متناول 
اطفال دون سن  3سنوات.
ً
ُ
طريقة الحفظ


المباÂة.
بعيدا عن الضوء والرطوبة ومصادر الحرارة
يُحفظ  مكان جيد التهوية وجاف ً

المراجعة 210401
لمزيد من المعلوماتinfo@giulianipharma.com :
Ã
ال Äعنوانها    Via P. Palagi 2, Milano
منتج ومعبأ لصالح  .Giuliani S.p.A
مصنع ).Via Mentana 10, Nichelino (TO

PAP 22


ارشادات
نة ¿
الورق

نظام الجمع المنفصل للنفايات.
تحقق من توفره   مدينتك

