
� صحة ورفاهية  � تحس��
� الذي يساهم ��


الدعم الغذا	
� قد تنتج عن:

� حالة التشوهات ال��
ا�
ظافر ��

ــات، بمــا  ــة، والكدمــات، والضمــور، وا�لتهاب ــة والفطري ي ــة البكت�� ات ��ســباب مختلفــة منهــا ا��شــكال المعدي يخضــع الظفــر لتغيــ��
� تقــ�� الظفــر وتغــ�� لونــه وفقــدان لمعانــه 

� ا��ظافــر عــ� ســبيل المثــال ��
ات النمطيــة �� � ذلــك الصدفيــة. يمكــن أن تتمثــل التغــ��

��
� ا��ظافــر ليــس فقــط عــ� نموهــا وشــكلها 

ار الهيكليــة �� وتشــكيل ســطح خشــن وغــ�� منتظــم ومــا إ¤ ذلــك. يمكــن أن تؤثــر هــذه ا����
ات. أحــد العوامــل الرئيســية  وحجمهــا ولكــن أيًضــا تجعلهــا عرضــة للعــدوى وا�لتهابــات. قــد توجــد عــدة عوامــل وراء هــذه التغــ��
� كل هــذه الحــا�ت اللجــوء إ¤ الع·جــات 

هــو ا�¿جهــاد التأكســدي الــذي يجعــل الظفــر أكــ�� عرضــة ل·عتــداءات الخارجيــة. يمكــن ��
ة عــ� الظفــر، ولكــن قــد يكــون مــن المفيــد أيًضــا اللجــوء إ¤ اســتخدام مكمــ·ت غذائيــة معينــة خاصــة  �Âتوضــع مبــا �

ÃÄالموضعيــة الــ
� تســتهدف العوامــل 

ÃÄــ ــة ال ــم الدعــم والتغذي ــدة لتقدي ــث تكــون مفي ــة مــن الوقــت حي ة طويل Ãــا باســتمرار ولفــ� ــم تناوله ــا ت إذا م
ات ا��ظافر. � تسبب تغ��

ÃÄالمختلفة ال

ما هو هذا الدواء
� صفيحــة الظفــر حيــث يعمــل مــن الداخــل 

ات �� � حالــة حــدوث تغيــ��
� تدعيــم صحــة ورفاهيــة ا��ظافــر ��

� يســاهم ��
�Ëهــو دعــم غــذا Trosyd®Active

 � � الواقــع عــ� الزنــك والــكاكاو المفيديــن لحمايــة الخ·يــا مــن ا�¿جهــاد التأكســدي وفيتامــ��
بفضــل مكونــات فعالــة محــددة. تحتــوي تركيــب هــذا الــدواء ��

� تعزيز الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة. وبا�¿ضافة إ¤ ذلك، يساهم وجود مستخلص السيلينيوم و Spilanthes acmella ع� التوا¤� 
د3 الذي يساهم ��

� الحفاظ ع� ا�
ظافر ويحسن صحتها.
��

� وال�كتوز.  خا�� من الغلوت��
مناسب لمتبعي نمط الحياة النباتية. 

وقت استخدام هذا الدواء
يـُـوÓ باســتخدام Trosyd ® Active كداعــم للدفاعــات المناعيــة وضــد ا�¿جهــاد التأكســدي الــذي يمكــن أن يعــرض ا��ظافــر ��نــواع مختلفــة مــن المخاطر 
يــا؛  ســواء "الداخليــة" (عــ� ســبيل المثــال، ا��شــكال ا�لتهابيــة مثــل داء الظفــر) و"الخارجيــة" (عــ� ســبيل المثــال، العــدوى بســبب الفطريــات أو البكت��

النوبات المسببة للرضوض والكدمات).
يوÓ بتناوله بدًءا من سن 3 سنوات.

المكونات
 ،(Theobroma cacao L.) مستخلص بذور الكاكاو ،L-Valine ،أجزاء هوائية مع خ·صة الزهور الجافة ،Spilanthes acmella (L.) L. ،ين، نكهات Ãمالتوديكس�
ة غنيــة بالســيلينيوم، زنــك بيسجليســينات، مــواد تحليــة: أسيســولفام ك، ســكرالوز، ســيك·مات الصوديــوم؛ مضــاد  هيدروكلوريــد L-Ornithine، خمــ��
؛ ســكر، نشــا الذرة، دهــون ث·ثية متوســطة السلســلة،  � ×Ëبروبيــل ميثيــل ســلولوز، صمــغ عــر �Ùأكســيد الســيليكون؛ مكســبات حجــم: هيدروكــ �

�Ëتكتــل: ثــا
� د). �Úول (فيتام كوليكالسيف��

ظافر 
ا� ات  تغ¢�

ية أو الفطرية  · ا�
شكال المعدية البكت¢�
· الرضوض والكدمات، الحثل 

� ذلك داء ا�
ظافر
· ا�
شكال ا�لتهابية بما ��

�
�Ëمكمل غذا
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طريقة ا�ستخدام
� كــوب ثــم أضــف حــوا¤� 150-100 مــل مــن المــاء (مــا يعــادل كــوب واحــد) 

� اليــوم بعــد الوجبــة الرئيســية. ضــع محتــوى الكيــس ��
تنــاول كيًســا واحــًدا ��

بدرجة حرارة الغرفة أو ماء فاتر، ثم اخلط حÃÄ يتم الحصول ع� ذوبان متجانس. 
ح إجــراء عــدة  Ãحالــة تكــرار حــدوث مشــاكل ا��ظافــر وبهــدف الحصــول عــ� أفضــل النتائــج، يُقــ� �

يــوÓ بتنــاول المنتــج بشــكل مســتمر لمــدة 3 أشــهر. ��
ة توقف تساوي أيًضا 3 أشهر (الشكل أدناه). Ãام ف� Ãدورات من ا�ستخدام بنفس المدة بعد اح�

تحذيرات
ع ومتــوازن و� كبديــل لنمــط حيــاة  Ýمتنــو �

�Ëبهــا. ينبغــي عــدم اعتبــار المكمــ·ت كبديــل لنظــام غــذا Óبعــدم تجــاوز الجرعــات اليوميــة المــو Óيــو
صحي. يُحفظ بعيًدا عن متناول ا��طفال دون سن 3 سنوات. 

طريقة الحفظ
ة. �Âمكان جيد التهوية وجاف بعيًدا عن الضوء والرطوبة ومصادر الحرارة المبا �

يُحفظ ��

.Spilanthes acmella (L.) L ا��جزاء الهوائية مع خ�صة الزهور مثل
L-Valina

بذور الكاكاو (Theobroma cacao L) مثل
L-Ornitina

الزنك
السيلينيوم

  د فيتام�

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

-
-
-
-

 % 75 
% 109 
% 300 

العوامل الغذائية

*القيم الغذائية المرجعية

القيم الغذائية المرجعية*لكل كيس

دورة ا�ستخدام الثالثة

3 أشهر

ة توقف ف¢�

3 أشهر

دورة ا�ستخدام الثانية

3 أشهر

يُكرر ا�ستخدام دورة ا�ستخدام ا�
و�
ورة حسب ال¼� 3 أشهر

ة توقف ف¢�

3 أشهر

المعلومات الغذائية

المراجعة 210401

PAP 22

رشادات ة ا�¿ ن��

الورق
نظام الجمع المنفصل للنفايات.

� مدينتك
تحقق من توفره ��

info@giulianipharma.com :لمزيد من المعلومات
 �

�� Via P. Palagi 2, Milano �
� عنوانها ��

ÃÄال .Giuliani S.p.A  منتج ومعبأ لصالح
.Via Mentana 10, Nichelino (TO) مصنع
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