PROPYLESS

Propylene glycol

ين
بروبيل�غليكول
بروبيليس

مطري سهل االمتصاص ،تل�طيب
لوشن ِّ
ش
الب�ةوحمايتها

ن
ب�تك من الجفاف والح َّك ة؟ لتحافظ ش
تعا� ش
معي نة من الماء والزيوت ،فهذه
الب�ة عىل نعومتها وط راوتها يجب أن تحتوي عىل كمية َّ
هل ي
والشد والتشقق .ومن السهل أن تصبح ش
وترم مه بحيث تحمي ش
متهي جة
الب�ة من الجفاف
ِّ
تقوي الحاجز الجلدي المتأذي ِّ
المواد ِّ
الب�ة الجافة ِّ
يَ
فصل الخريف والشتاء.
أشدها خالل
قد
مما
وضعيفة،
يسب ب الحكة إ
والكزيمة .وتظهر هذه المشكلة عىل ِّ
ِّ

يرطِّب ش
الب�ة الجافة ويحميها

َم ن يمكنه استعمال «بروبيليس»؟

ن
يمكنك استعماله سواء كانت ش
تعا� من جفاف بسيط أو شديد،
ب�تك ي
وسواء كان جفاف ش
صغ�ة أم واسعة .يعالج
ب�تك ممتداً عىل مناطق ي
«بروبيليس» العديد من مختلف أنواع جفاف ش
الب�ة ،مث ال ً عىل الوجه
أو الجذع أو ت
ح� فروة ال رأس.

«بروبيليس» هو لوشن جلدي سهل االستعمال لكامل الجسم،
وهو ال تي�ك ملمس اً دهني اً أو إحساس اً بالحرق .المادة الفعالة ف ي� هذا
ض
ين
بروبيل� غليكول ،وهي ت َّت حد مع الماء مما يس ِّه ل
المستح� هي
عىل ش
الب�ة االحتفاظ برطوبتها .كما يحتوي «بروبيليس» عىل الزيت
ش
(بنسبة  )%9لضمان استعادة الب�ة لملمسها الناعم والطري .والزيت
كمطر لليدين أو بعد
عد «بروبيليس» مثالي اً لالستعمال
كما يُ ُّ
ٍّ
مهم أيض اً لحماية ش
بالضافة إىل ذلك ،يتمتع «بروبيليس»
الب�ة .إ
ٌّ
أ
بتأث� مضاد للمكروبات.
الحالقة ،سوا ًء للرجال أو النساء ،لنه يتمتع ي
فع ال ضد ج راثيم وفطريات معينة.
ي
بتأث� مضاد للمكروبات ،وهو َّ
ٍ
ش
جراء
وهو عالج مساعد ممتاز للب�ة المصابة بالجفاف والتهيج َّ
رخ ٌص لالستعمال
لحب الشباب« .بروبيليس» ُم َّ
المعالجة الدوائية ِّ
م فع ول
من قبل جميع الفئات العمرية (بدءاً من الوالدة) .لوشن جلدي لكل
ش
موث َّ ق ع ىل الب �ة
العائلة!

ال جافة إ
والكزي مة

كيفيةاستعمال«بروبيليس»
مرت� أو ث
ستعم ل ي ن
أك� يومي اً ،وبعد
ستعم ل اللوشن عند الحاجة ،أو يُ
يُ
َ
َ
مالمسة الماء.
ف
الم�د والمضاد
نصيحة! احفظ «بروبيليس» ي� الثالجة لزيادة مفعوله ب ِّ
للحكة.

ين
مطر لعالج أنواع مختلفة من جفاف ش
الب�ة« .بروبيليس» دواء ُم رخَّ ص يمكن وص ُف ه
بروبيليس
(بروبيل� غليكول) :رمز تصنيف  ATCهو  .D02AXمستحلب ٍّ
ٍ
من ِق بل الطبيب أو ش�اؤه من أقرب صيدلية دون وصفة طبية .يرجى ق راءة ش
الن�ة الداخلية بدقة.
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