
BLUE CAP şampon 

(( aa cc ee ss tt   pp rr oo ss pp ee cc tt   ee ss tt ee   dd ee ss tt ii nn aa tt   îî nn   ee xx cc ll uu ss ii vv ii tt aa tt ee   ss pp ee cc ii aa ll ii şş tt ii ll oo rr   dd ii nn   dd oo mmee nn ii uu ll   ss ăă nn ăă tt ăă ţţ ii ii ))   

Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  flacoane de 75, 150 şi 400 ml şampon; 

Compozi ţie:  zinc pyrithion 1%, mentol, sodium lauryl sulfat, c ocamidopropyl betain ă, propilenglicol, peg 55 

propylenglicol oleat, sodium clorid, dimeticon copo liol, glicolstearat edta, cocomide, alcool, ap ă.  

Indica ţii terapeutice:  este deosebit de eficient în controlul dermatitei seboreeice, m ătre ţei şi a altor xeroze 

cutanate (pithiriazis versicolor, ichtioz ă, lichen plan etc.) ale scalpului care evolueaz ă cu descuam ări, mânc ărimi, 

irita ţii sau eritem. Este foarte util în men ţinerea şi consolidarea efectelor spray-ului BBLL UUEE  CCAAPP în tratamentul 

psoriazisului scalpului, precum şi în prevenirea şi diminuarea frecven ţei puseelor psoriazisului la acest nivel. 

Administrare:  la fiecare sp ălare este obligatorie urm ătoarea succesiune: 

1.  agitarea puternic ă a flaconului sau omogenizarea plicului de şampon; 

2.  umezirea p ărului şi aplicarea a 2 – 3 ml de şampon; 

3.  masarea p ărului astfel încât şamponul s ă ajung ă în contact cu scalpul pe întreaga suprafa ţă; 

4.  se las ă în p ăr circa 5 – 6 minute cu spuma astfel format ă, iar apoi se cl ăte şte; 

5.  se repet ă opera ţiunea cu al ţi 2 – 3 ml şampon şi se mai las ă înc ă 5 – 6 minute cu spuma format ă în p ăr; 

6.  se cl ăte şte definitiv. 

În primele dou ă s ăpt ămâni se folose şte de 5 ori (o dat ă la 2 – 3 zile) pentru ca din a treia s ăpt ămână s ă se 

utilizeze numai când este cazul (1 – 2 ori/s ăpt ămână). 

Propriet ăţi:  efectele produselor din gama BBLL UUEE  CCAAPP se bazeaz ă pe propriet ăţile specifice ale unei noi formule ale 

pirithionat-ului de zinc. Aceast ă molecul ă ac ţioneaz ă atât la suprafa ţa, cât şi în interiorul stratului cornos, 

reducându-i proliferarea accelerat ă printr-un intens efect antiproliferativ citostatic . La acest mecanism principal de 

acţiune se adaug ă şi o important ă ac ţiune antibacterian ă împotriva unor microorganisme patogene (streptococ  şi 

stafilococ), precum şi o puternic ă ac ţiune antifungic ă (îndeosebi împotriva pityrosporum-ului ovale şi orbicular). 

Reacţii adverse:  foarte rar reac ţii alergice cutanate. 

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. E ste destinat numai uzului extern! Dac ă 

intr ă în contact cu ochii, ace ştia trebuie sp ăla ţi cu ap ă rece din abunden ţă. Intoxica ţia acut ă, prin ingestie, 

necesit ă spitalizare. A nu se utiliza dup ă data expir ării înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc r ăcoros. A nu se 

l ăsa la îndemâna copiilor. 


