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والبكتيا
يخلق بيئة غ مواتية لتكاثر الفطريات


 %0,25شــامبو اســتحمام
تيوكونــازول

العدوى الفطرية للجلد
داء فطريات الجلد هو عبارة عن عدوى تسببها فطريات مجهرية ذات طبيعة مختلفة تعيش لف  ة طويلة وتتكاثر  غبار 
ارضيات

 


ال £تتكاثر فيها  
ب 24 ¢و 30درجة مئوية .يمكن أن تزيد العدوى بسبب بعض العوامل
والسجاد وأحيانًا  ارض .ت اوح درجة الحرارة 
البيئية مثل المجتمعات المكتظة واخت®ط عند استخدام الرياضة والمعدات المدرسية  .تلتئم التهابات الفطرية من تلقاء نفسها
جدا .يشمل ع®ج التهابات الفطرية   معظم الحات ع ³استخدام منتجات مضادة للفطريات
وغالبا ما تكون ف  ات الشفاء طويلة ً
ً

أيضا  ،حات
بنظام استخدام الموضعي )مثل الكريمات والمساحيق والمستحلبات وما إ¸ ذلك(
يوميا .من المهم ً
ليتم وضعها ً

ال £سيتم استخدامها للتنظيف والتطه   .يجب
الفطريات أو الجلد المعرض لخطر  ¿
اصابة بالتهابات الفطرية ،انتباه إ¸ المنتجات 
الميتة 
ال £تتغذى عليها الفطريات مما يتيح
و نفس الوقت يجب أن يسمح بالقضاء ع ³الخ®يا
أن يكون التنظيف والتطه  لطيفًا 

من 
أيضا عدم تغي  الطبقة المائية الدهنية للجلد وهي الحاجز الطبيعي للجلد الذي يوفر
لك خلق بيئة غ  مواتية لتكاثرها.
الÈوري ً
حماية مهمة ضد الكائنات الحية الدقيقة.
المنظف ®TROSYD
مناسبا للتنظيف اليومي للوجه والجسم وفروة الرأس .تحتوي تركيبته
المنظف  ،® Trosydبفضل تركيبة التنظيف الخاصة بالشامبو ،يعت Ë
ً
ع ³مكونات نشطة مثل حمض ال®كتيك الذي يساعد ع ³خلق بيئة غ  مواتية لتكاثر البكت  يا والفطريات .كما أن وجود المستخلصات

أيضا عن وجود الكائنات الحية الدقيقة.
ال £يمكن أن تنتج ً
النباتية يهدئ التهيج والحكة 

وبفضل المواد الخافضة للتوتر السطحي ،يو Òبه للتنظيف اليومي للجلد مع مراعاة طبقة الحماية المائية الدهنية .مناسب لحمامات


اصابة بالفطريات والبكت  يا أك  .( Ëبدون رائحة عطرية.
ال £يكون فيها خطر ¿
السباحة والمرافق الرياضية والساونا والشواطئ )اماكن 
حافظة.
بدون مواد ِ
طريقة استخدام
ضــع كميــة صغـ  ة مــن المنتــج عــ ³بـ ـة مبللــة و/أو الشــعر ودلــك حـ ـ £تتكــون رغــوة خفيفــة .اتركــه عــ ³الشــعر لبضــع دقائــق ثــم
أيضا ل®ستخدام المتكرر.
اشطف .جيد التحمل ومناسب ً
تحذيرات
للعين ¢


العين ¢بغزارة
و حالة م®مسته يجب شطف
المنتج
م®مسة
تجنب

المكونات

ثنا Öالصوديوم ،Coco-glucoside ،حمض ال®كتيك ،زيت Zea mays،
ماء ،جلين PEG-7 ،كوكوات الجلين cocoamphodiacetate ،

بروبل ،¢مســتخلص زهرة Chamomilla
 ،Tioconazoleبيســابولول ،زيت الخروع المهدرج  ،PEG-40، PEG-15 cocopolyamineجليكول
.recutita
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