
ت ســا نتكا � ا مــن  يقــي  و فــر  ظا � ا ت  ا تغــ�� لــج  يعا

الحثل الظفري
ا�مر  يتعلق   ، وبالتا�� الظفر".  "تغ��   �

يع�� الظفري  الحثل 
� تصبح هشة، 

� الشكل الطبيعي لصفيحة الظفر وال��
بتغ�� ��

اللون.   أو  المظهر   �
�� وتغ��  الطبقات  بعض   �

�� تق��  مع 
يمكن أن توجد أسباب مختلفة لنشوء الحثل الظفري، سواًء 
 �

ال�� البنية  أو  الظفر  مصفوفة   �
�� ات  التغ�� (مثل  داخلية 

 � تُحيط بالظفر)، أو خارجية، أي ذات منشأ خارجي.  من ب£�
الفعالة  المواد  نقص  ة  ا�خ�� بتلك  ا�ك�� شيوًعا  ا�سباب 

حوادث الصدمات،  � من بينها الحديد، والمفيدة لتكوين الظفر، أو 
مثل المعادن، وال��

� يمكن مواجهتها ع¯ سبيل 
ح�� الطفيفة منها، ولكنها متكررة (الصدمات الدقيقة)، وال��

بشكٍل  المضغوطة  ل·حذية  المطول  ا�ستخدام  بسبب  أو   �
الريا¼� النشاط  أثناء  المثال 

� أسباب نشوء تغ�� الظفر، � توجد فقط العدوى الفطرية (الفطريات) 
�� ، مفرط. وبالتا��

إ�  واللجوء  الظفر  مظهر  تغ��  تحديد سبب  المهم  من  فإنه  السبب  ولهذا  ية  البكت�� أو 
الع·ج ا�صح لتلك الحالة النوعية.

®TROSYD قلم قابل للسحب للحثل الظفري
� حا�ت 

به �� � مو¼  Çقلم قابل للسحب للحثل الظفري عبارة عن جهاز ط� Trosyd®
ات الناتجة عن الصدمات، والصدفية، وكذلك عن نقص المواد الفعالة وتلف  التغ��

. � مصفوفة الظفر، مما يؤدي إ� اصفرار وتق�� وسقوط أظافر اليدين أو القدم��
بفضل تركيبته الفعالة، يمارس ®Trosyd قلم قابل للسحب للحثل الظفري مفعو�ً مزدوجاً:

� الظفر ات£� إنه يعزز شفاء صفيحة الظفر �نه يعيد بعمق هيكلة تكوين ك��
إنه يحمي من ا£عتداءات الخارجية، حيث أنه يخلق طبقة واقية ع¯ صفيحة الظفر مما 

يقلل من خطر العدوى 

تعليمات ا£ستخدام
قبل كل تطبيق، نظÏف الظفر وأزل أية بقايا من الط·ء.

م بالتعليمات التالية: � ثم ال��

� ا£§ظافر بسبب الصدمات أو الصدفية
�̈ ات  تغ��

م للمســتخد ت  مــا معلو  - خليــة  ا لد ا ة  لنــ�� ا

ين ميد ميثيلســب��
هيدرو£ك  %1

قلم قابل للسحب للحثل الظفري

بعد ا�ستخدام أعد غلق أداة التطبيق بعناية من أجل تجنب تبخر المنتج وتصلب الفرشاة. 
دورة  باستمرار  يُنصح  ا�قل.  أشهر ع¯  ث·ثة  لمدة  أسبوعياً  مرة   2 تطبيق   1 بإجراء  قم 

المعالجة ح�� الشفاء التام للظفر.

*عند ا�ستخدام ا�ول، قد يتطلب ا�مر ح�� 20 نقرة، بينما تكفي 2-1 نقرة بعد بدء تشغيل القلم.

1) أزل غطاء أداة 
التطبيق ع¯ شكل 

قلم.

2) أمسك أداة 
التطبيق واضغط 

ع¯ الزر الموجود 
� الجزء العلوي 

��
من القلم ح�� 

ترطيب الفرشاة.*

3) قم بتوزيع 
المنتج بطريقة 

متجانسة
ع¯ كل سطح 

الظفر وع¯ 
̄� من  الجانب السف

الحافة الظفرية، 
مع ممارسة ضغط 

خفيف.

4) انتظر ح�� 
يجف الظفر 

(حوا�� 60-90 
ثانية) قبل ارتداء 

القفازات و/أو 
الجوارب و/أو 

الحذاء.
ثانية.

60-90



طريقة الحفظ
� مكان بارد وجاف، بعيداً عن الضوء وعن مصادر الحرارة. 

� درجة حرارة الغرفة، ��
يُحفظ ��

تحذيرات
يُحفظ بعيداً عن متناول ا�طفال. ل·ستخدام الموضعي ع¯ ا�ظافر فقط. ل·ستخدام 
. � تستخدم الجهاز بعد  ، اشطفهما بماء وف�� � � حالة م·مسة العين£�

الخارجي. � تبلعه. ��
تاريخ انتهاء الص·حية الوارد ع¯ العبوة. يش�� تاريخ انتهاء الص·حية إ� المنتج الموجود 
� حالة الحساسية المفرطة أو 

داخل عبوة سليمة، ومحفوظ بشكٍل صحيح. � يُستخدم ��
الحساسية �حد مكوناته. أعد غلق أداة التطبيق بعناية بعد ا�ستخدام. أوقف المعالجة 

� حالة وجود ردود فعل غ�� طبيعية. � يُستخدم إذا بدت العبوة مفتوحة أو تالفة.  
��

التكوين
أكري·ت/أمونيوم  الجليكوليك؛  حمض  بانثينول؛  متحلل؛   � ات£� ك�� ماء،  ميدين؛  ميثيلسب��

ميثاكري·ت كوبوليمر؛ كحول مشوب.

info@giulianipharma.com :لمزيد من المعلومات

2,5 ml 0477

Labomar S.p.A.
Via Nazario Sauro 35 I

31036 Istrana (TV) - Italia
جمع منفصل للنفايات.

� تُقيم بها.
تحقق من اللوائح بالبلدية ال��

رشادات Ùة ا� ن��
الورق

Giuliani S.p.A. :الموزع الح²ي
Via Pelagio Palagi, 2 - 20129 Milano (MI) – Italia2020 Ç�مراجعة ديسم

210mm


