
فيشي تعلن عن أول منحة سنوية من فيشي إكسبوسوم غرانت 
VICHY EXPOSOME GRANT 

  --/ PRNewswire/2016فبراير  25باريس، 

  ل أبحاث اإلكسبوسوم وتأثيراتھا على الجلد. مختبراتالمنحة البحثية الجديدة التي تقدمھا  فيشي ستموِّ
  :2016يوليو  8الموعد النھائي للتقدم بطلب المنحة   

ستروج وتشجع النشاط البحثي  Vichy Exposome Grantفيشي اليوم أن منحة فيشي إكسبوسوم غرانت  مختبراتلنت أع
ألف يورو سنويًا إلى مقترح مشروع بحثي في مجال  15حول اإلكسبوسوم والجلد. وستُقدم منحة بحثية واحدة بقيمة 

 اإلكسبوسوم والجلد. 

 ، يُرجى النقر على الرابط التالي:الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط

http://www.multivu.com/players/uk/7751451-vichy-announces-exposome-grant/ 

  ما ھو اإلكسبوسوم؟

يتعرض الجسم البشري لمجموعة مركبة من المؤثرات ويتجاوب معھا خالل مراحل عمره، بما في ذلك مؤثرات من البيئة 
ومن أجل ھذا التداخل المعقد للغاية، صاغ مؤخًرا الدكتور كريستوفر وايلد مصطلح إكسبوسوم في ونظام التغذية ونمط الحياة. 

 وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وبناًء على ذلك، يستكمل تحليل اإلكسبوسوم الجينوم البشري عن طريق تقديم وصف مفصل لما يتعرض له األفراد من عوامل 
حياتھم. تستھدف أبحاث اإلكسبوسوم إلقاء نظرة شاملة فاحصة حول كل العوامل التي يتعرض لھا الجسم البشري،  بيئية طوال

 وكيفية استجابته لتلك العوامل وكذلك تأثيرھا المتراكم عليه.

   ما ھي منحة فيشي إكسبوسوم غرانت؟

فيشي تھدف إلى ترويج وتشجيع النشاط  تمختبراالتي تدعمھا  Vichy Exposome Grantمنحة فيشي إكسبوسوم غرانت 
 البحثي حول تحديد خصائص اإلكسبوسوم والجلد.

وقد يكون مقترح المشروع البحثي حول إكسبوسوم الجلد تأسيسيًا أو سريريًا وقد يشمل أي جوانب لإلكسبوسوم. ولن يُلتفت إلى 
المشروعات البحثية التي تركز على أمراض الجلد. يمكن إتمام العمل البحثي في أي مستشفى أو جامعة أو أي معھد أبحاث غير 

 ربحية آخر.

بواسطة ھيئة تحكيم دولية من  Vichy Exposome Grantات المقدمة للحصول على منحة فيشي وستجري مراجعة الطلب
) وتتضمن األساتذة كريغ إلميتس معھد اليبنيز ألبحاث الطب البيئي بألمانياالخبراء يرأسھا األستاذ الدكتور جون كروتمان (

جامعة ) وتيري باسيرون (جامعة فودان بالصيندونغ كان () وھايجامعة أالباما في بيرمينغھام بالواليات المتحدة األمريكية(
 ).جامعة سانتو أمارو، ساو باولو بالبرازيل) وسيرغيو شالكا (نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا

وتقديم الطلبات، يُرجى زيارة الموقع  Vichy Exposome Grantللحصول على المزيد من المعلومات حول منحة فيشي 
 http://www.vichy.com/vichygrantاإللكتروني 

 .2016يوليو  8آخر موعد لتقديم الطلبات 

  فيشي مختبراتنبذة عن 



، في أوفرن بمنطقة البراكين الفرنسية. استُحدثت منتجات فيشي للعناية 1931فيشي في عام  مختبراتأسس الدكتور ھالر 
لماء المشحون بخمسة عشر نوًعا من المعادن النادرة التي أثبتت جدارتھا في تقوية البشرة ومساعدتھا في الجلدية باستخدام ا

ويجري تقييم منتجات فيشي على بعد أربعة كيلومترات فقط   مقاومة العوامل الضارة؛ ممزوجة مع المكونات النشطة الفعالة.
ة، ويتم صياغتھا لضمان سالمتھا ونجاعتھا للبشرة الحساسة. من مصدر فيشي للمياه المعدنية تحت شروط صارمة للجود

سنة من األبحاث العلمية، صاحبت فيشي المرأة خالل المراحل المھمة من حياتھا بما تقدمه لھا من منتجات  85وبخبرة تزيد عن 
  قوى كل يوم.استُحدثت باستخدام المياه المعدنية التي تعطي نتائج مؤكدة وتمنحھا بشرة أقوى من أجل حياة أ

 المصدر: فيشي

 يتبع الحقًا


