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: معلومات   

صناعة واستخدام تقنيات جديده في صناعة يتميز بدقة ال الصندوق الكوريمنتج ملمع االظافر من شركة 

بتطوير  ملمع زجاجي مصنوع بمواد صديقة للبيئة بأستخدام تقنيه النانو قامت شركة الصندوق الكوري 

 تلميع الظفر عن طريق صنفرة الظفر من االعلىالكوريه يتميز املنتج ببيوليتنك في مختبرات جامعة  املنتج

وناعم والمع تجعل الظفر مستوي و وازالة الطبقة امليته واملتعرجه والتي تتجمع بها البكتيريا عادة"   

 

 

|  املنتج خصائص|    

يلمع بشكل طبيعي بسبب وجود املادة الزجاجيه-  

بأزاله البكتريا من الطبقة العليا للظفر وقد اكتشف العلماء ان   يقوم 

 اكثر اجزاء الجسم تعرضا للبكتريا هي اليد وخصوصا االظافر

  ثانيه 15يعطي ملعان خالل  -

يوم 15يدوم ملده -  

 6الى  4بعكس املنتجات االخرى مثل أسفنجة التلميع من  للتلميع فقط خطوة واحدة اى تحتاج-

 خطوات

دقيقة 10تلمع كلتا اليدين في غضون -  



أداة صحية. يمكن لجميع أفراد األسرة تقاسمها-  

غير مضرة للحوامل حيث يمكنهم استعمالها اثناء الحمل وبعد الوالده -  

و االسفنجه اليمكنك غسلها باملاءيمكنك غسلها باملاء حيث ان الصنفرة التقليديه ا-  

لطالء االظافر وتلميعها مع أداة  تقوم ) املناكير (  االظافر الكيماوي لطاملا كثير ما نقوم بأستعاال طالء -

واد كميائيهبتلميع الظفر بشكل طبيعي وبدون م  

التلميع الصنفره او التمنع الوضوء بعد -  

وأكثر شهر 12تدوم طويال حيث يمكنك استخدمها مع االستخدام املكثف مدة تدوم حتى -  

لتقيل من انتشار الزجاج عند سقوط املنتج و إنكسارهيتم استخدام الصق السيلكون -  

نقوم بتقديم حافظة جلديه تقوم بأمتصاص الصدمات ووقايه املنتج من الكسر -  

صديق للبيئة النه مصنوع من الزجاج-  

 -يعتبر بديل لطالء االظافر ) املناكير(

 

 

| األظافر  لتلميع  هااستخدامكيفية |   

 بتحريكها وتقوم امللتويه اليمنى الجهة من الظفر  اسفل من الزجاجي بالجانب بسالسة الظفر  سطح فرك

امللتويه اليسرى  للجهة الوصول  حتى كامل الظفر  على وتمريرها االعلى الى االسفل من  

 

| الغسلكيفية |   

بسسب تراكم براد االظافر قد اليعمل بشكل صحيح فينصح في هذه الحاله بغسله باملاء. )ينصح فرشاة  

 األسنان(

 بعد الغسيل، وإزالة الرطوبة باستخدام األنسجة أو منشفة



 

 

 | التحذيرات  |

 التثني او تضع االداة في مكان غير امن بسبب ذالك قد تتعرض للكسر

األطفاليحفظ بعيدا عن متناول   

 تعامل معها االداة بعناية

كسرنالتوقف عن استخداما عندما ت  

 غسل وتجفيف االداة 
ً
حتى تدوم طويال ستخدامبعد األ فورا  

فقطوصنفره االظافر لتلميع األظافر   

 من 
ً
سنوات فما فوق  3يمكن استخدام املنتج ابتدأ  

 


