Informacja o preparacie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

Capitis Duo

(ketokonazol, siarczek selenu)
szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy
Właściwości i działanie:
CAPITIS DUO jest szamponem o działaniu przeciwłupieżowym i przeciwgrzybiczym. Dzięki zawartości dwóch substancji o działaniu przeciwgrzybiczym (ketokonazol oraz siarczek selenu) powiększono zakres
skuteczności działania szamponu.
Wskazania:
Łupież skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry głowy, łupież pstry wspomagająco.
Przeciwwskazania:
Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 12 roku życia.
Nie stosować szamponu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, na błony
śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe.
Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Działania niepożądane:
Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia
któregokolwiek z objawów, preparat należy zmyć wodą z dodatkiem mydła
i skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie:
Szampon, w przypadku łupieżu lub łojotokowego zapalenia skóry głowy
należy stosować codziennie przez 7-10 dni a następnie 2 x w tygodniu przez
3 tygodnie. W przypadku łupieżu pstrego, w celu eliminacji zakażenia
w obrębie skóry owłosionej głowy, szampon należy stosować przez 7-10 dni
a następnie przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach. Nakładać
na zwilżone włosy, równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni skóry
głowy. Pozostawić na skórze przez 5 minut i spłukać wodą.

Dodatkowe zalecenia i środki ostrożności:
Tylko do użytku zewnętrznego. W razie dostania się szamponu do oczu
należy je przemyć dużą ilością zimnej wody i skontaktować się z lekarzem.
W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem. Nie stosować szamponu w okresie 4 dni przed i 4 dni po wykonywaniu farbowania, utleniania bądź ondulacji włosów. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności
podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu,
w temperaturze pokojowej, tj. od 15oC do 25 oC.
Preparat przebadany dermatologicznie. Uzyskał pozytywną ocenę skuteczności działania po badaniach przeprowadzonych w Instytucie Kosmetyki
Lekarskiej, ul. Świętokrzyska 33a w Warszawie.
Dostępne opakowanie:
Capitis Duo szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy, butelka 110 ml
Producent:
LEFROSCH Sp. z o.o.
Śniaty, ul. Wielichowska 29
64-050 Wielichowo
Dział sprzedaży:
ul. Jeziorna 1
62-052 Komorniki
tel. 61 893 53 83, fax 61 893 53 90
e-mail: lefrosch@lefrosch.com; www.lefrosch.com

