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الحثــل الظفــري

تغات ©  ªاظافر بسبب الصدمات أو الصدفية

 %1هيدروك
ميثيلســب ميد ين

يعالــج تغ ـ ا ت ا ظا فــر و يقــي مــن ا نتكا ســا ت
الحثل الظفري
الحثل الظفري 
"تغ الظفر" .وبالتا ،يتعلق امر
يع 
بتغ  الشكل الطبيعي لصفيحة الظفر وال تصبح هشة،
مع 
تق¡  بعض الطبقات وتغ  المظهر أو اللون.
يمكن أن توجد أسباب مختلفة لنشوء الحثل الظفري ،سوا ًء
داخلية )مثل التغ ات  مصفوفة الظفر أو البنية ال
تُحيط بالظفر( ،أو خارجية ،أي ذات منشأ خارجي .من 
ب¨
اسباب اك  شيو ًعا بتلك اخ ة نقص المواد الفعالة
مثل المعادن ،وال من بينها الحديد ،والمفيدة لتكوين الظفر ،أو حوادث الصدمات،
ح الطفيفة منها ،ولكنها متكررة )الصدمات الدقيقة( ،وال يمكن مواجهتها ع ³سبيل

بشكل
الريا¿ أو بسبب استخدام المطول ل»حذية المضغوطة
المثال أثناء النشاط
ٍ
مفرط .وبالتا  ،أسباب نشوء تغ الظفر  ،توجد فقط العدوى الفطرية )الفطريات(
أو البكت ية ولهذا السبب فإنه من المهم تحديد سبب تغ مظهر الظفر واللجوء إ
الع»ج اصح لتلك الحالة النوعية.
® TROSYDللحثل الظفري

التغات الناتجة عن
ط مو¿ به  حات 
® Trosydللحثل الظفري عبارة عن جهاز 
الصدمات ،والصدفية ،وكذلك عن نقص المواد الفعالة وتلف مصفوفة الظفر ،مما
وتق وسقوط 
يؤدي إ اصفرار 
اظافر.

بفضل تركيبته الفعالة ،يمارس ® Trosydللحثل الظفري مفعو ً مزدوجاً:
إنه يعزز شفاء صفيحة الظفر نه يعيد بعمق هيكلة تكوين ك 
ات¨ الظفر
إنه يحمي من اعتداءات الخارجية ،حيث أنه يخلق طبقة واقية ع ³صفيحة الظفر
مما يقلل من خطر العدوى
تعليمات استخدام
بعد تنظيف اظافر المطلوب معالجتها ،قم بإجراء  1تطبيق  2مرة أسبوعياً لمدة  3أشهر
ع ³اقل.
طريقة الحفظ
يُحفظ  درجة حرارة الغرفة  ،مكان بارد وجاف ،بعيداً عن الضوء وعن مصادر الحرارة.
تحذيرات
يُحفظ بعيداً عن متناول اطفال .ل»ستخدام الموضعي ع ³اظافر فقط .ل»ستخدام

الخارجي  .تبلعه  .حالة م»مسة
العين¨ ،اشطفهما بماء وف   .تستخدم الجهاز بعد
تاريخ انتهاء الص»حية الوارد ع ³العبوة .يش تاريخ انتهاء الص»حية إ المنتج الموجود
بشكل صحيح  .يُستخدم  حالة الحساسية المفرطة أو
داخل عبوة سليمة ،ومحفوظ ٍ
الحساسية حد مكوناته .أعد غلق القنينة بعناية بعد استخدام .أوقف المعالجة  حالة
وجود ردود فعل غ طبيعية  .يُستخدم إذا بدت العبوة مفتوحة أو تالفة.
التكوين
ميثيلسب ميدين؛ ماء ،ك 
ات¨ متحلل؛ بانثينول؛ حمض الجليكوليك؛ أكري»ت/أمونيوم
ميثاكري»ت كوبوليمر؛ كحول مشوب.
لمزيد من المعلوماتinfo@giulianipharma.com :
Labomar S.p.A.
Via Nazario Sauro 35 I
31036 Istrana (TV) - Italia
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الن¡ة الداخلية
الورق
جمع منفصل للنفايات.
تحقق من اللوائح بالبلدية ال تُقيم بها.

الموزع الحي:

Via Pelagio Palagi, 2 - 20129 Milano (MI) – Italia
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