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 قد تؤدي بعض كریمات الوجھ إلى تسمم األطفال 
 الزئبق مادة سامة. ویمكن أن ینتقل من یدیك لینتشر إلى جمیع أنحاء منزلك. وھو یخترق أجساد البشر. كما

بالنسبة لألطفال والنساء الحوامل على وجھ الخصوص  . أنھ ضار 

 كان ابن شقیقتي مریًضا. وعندما اصطحبناه إلى الطبیب، أظھرت "
 االختبارات ارتفاع مستوى الزئبق لدیھ. كانت شقیقتي تستخدم كریًما 

 للوجھ للتخلص من البقع الداكنة. ولم تكن تعلم أنھ یحتوي على 
 الزئبق. وقد أُصیب ابنھا بالتسمم ألنھا كانت تحملھ بعد وضع الكریم

 أدیال  – ”nعلى وجھھا 

 

 الكریمات المعروضة في الصفحة التالیة تحتوي على الزئبق
 إذا كنت تستخدم ك ریمات مماثلة لتلك المعروضة ف ي 

 الصفحة التالی ة 

أوقف   استخدا م  الكریمات 

طبیبك مصطحبًا  توجھ لزیارة    
  ھذه النشرة والكریمات 

 أجر اختبار الدم والبول للكشف    عن
  وجود الزئبق 

ال تستخدم 
الكریمات المعروضة في الصفحة التالی ة   •

•  أي كریم وجھ من خارج الوالیات المتحدة یتضمن عبارات
 تشیر إلى أنھ یُستخدم ألجل "تبییض" أو "تفتیح " البشرة أو
 التخلص من التجاعید أو بقع التقدم في السن أو النمش أو

حب الشباب أو عیوب الوجھ األخرى 
 :أي كریم تعرضھ صفحة الویب ھذه •

bit.ly/TestedCreams4Mercury 
أي كریم للوجھ یتم شراؤه عبر اإلنترنت أو من أحد األشخاص    •

أو أحد أسواق السلع المستعملة أو أسواق المقایضة، أو متجر  
خاص یبیع منتجات من جنوب آسیا؛ ألنھا ربما تكون قد أُضی ف    

 فقط على شراء كریمات الوجھ من المتاجر الكبرى والشھیر ة
مثل والغرینز أو تارغتإلیھا الزئبق قبل بیعھا في ھذه األماكن.  

احرص   

 الكریمات الموجودة في عبوات ال تحوي أي ملصقات أو •
  تحوي ملصقات مصنوعة في المنزل

 

 
 للحصول على استشارة طبیة مجانیة ,  اتصل  فضعھ في حقیبة محكمة الغلق واتصل برقم,إذا كنت تستخدم كریًما معروًضا في الصفحة  , التالیة 

 بمركز مكافحة السموم على  رقم  1800-222-1222
AskEHIB@cdph.ca.gov(510) 981-4354أو 

  
  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/CreamsTested4Mercury.aspx
mailto:AskEHIB@cdph.ca.gov


 !  ال تستخدمھا     انتبھ 
 تستخدمھا! ھذه الكریمات تحتوي على الزئبق: ال  

 تم العثور على ھذه الكریمات على اإلنترنت، أو شراؤھا من أحد األشخاص، أو من أحد أسواق السلع       
 المستعملة أو المقایضة، أو من متجر خاص یبیع منتجات من جنوب آسیا. احرص فقط على شراء 

 كریمات الوجھ من المتاجر الكبرى والشھیرة.  

 المتاجر الكبرى والشھیرة.كریمات الوجھ من 

كریمات تحتوي على الزئبق—ال تحمل أي ملصقات أو تحمل ملصقات مصنوعة في المنزل 
   

 وزارة الصحة العامة بوالیة كالیفورنیا 
  فرع تحقیقات الصحة البیئیة، مشروع منازل ومجتمعات صحیة  ,
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