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LUPY
Lupy jsou charakteristické nadměrným olupováním pokožky hlavy doprovázeným zarudnutím a
podrážděním pokožky hlavy. Často jsou také v nepravidelných intervalech doprovázené
svěděním. Typické odlupování větších šupin mrtvých buněk je známkou nadměrné regenerace
pokožky. Společně se zvýšeným vylučováním kožního mazu mohou přispívat k intenzivnímu
růstu kvasinek rodu Malassezia.
Laboratoře společnosti Krka vyvinuly novou generaci dermatologických produktů
FITOVAL proti lupům pro ucelenou péči pro rychlé odstraňování lupů, včetně jejich
přetrvávajících forem, a předcházení jejich opětovnému výskytu. Složky s prokázanou
dermatologickou účinností napomáhají potlačit růst kvasinek Malassezia a snižují také jejich
množství. Pomáhají rovněž inhibovat nadměrnou regeneraci pokožky a normalizovat produkci
kožního mazu. Rychle zklidňují nepříjemné svědění a podráždění pokožky hlavy.
FITOVAL INTENZIVNÍ DERMATOLOGICKÝ ŠAMPON PROTI LUPŮM
HLAVNÍ SLOŽKY
Ciclopirox olamine, Zinc PT-S Complex (pyritionát zinku a extrakt z vrby bílé (Salix alba)).
VLASTNOSTI
Kombinace ciklopiroxolaminu a pyritionátu zinku se synergickým účinkem prokázala
nejúčinnější schopnost potlačení růstu kvasinek Malassezia, a také M. globosa a M. restricta
zodpovědných za tvorbu lupů. Ciklopiroxolamin rychle zklidňuje svědění a podráždění pokožky
hlavy. Pyritionát zinku podporuje normální rohovatění pokožky a produkci mazu. Extrakt z vrby
bílé obsahující salicin pomáhá také odstraňování šupin z pokožky hlavy.
VÝSLEDKY STUDIE
Viditelné omezení tvorby lupů u 85 % testovaných osob a zmírnění svědění pokožky hlavy u
89 % testovaných osob během 1 týdne. * Účinek proti lupům a proti svědění se projevil již po 1.
aplikaci s přetrvávajícím účinkem. Vlasy znovu získají svůj zdravý vzhled a jsou pevnější,
pokožka hlavy je zklidněná.
* Sebehodnocení 20 osob v dermatologické kontrolované studii, Dermatologické výzkumné centrum v Německu.
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POKOŽKA HLAVY PŘED POUŽITÍM
POKOŽKA HLAVY PO POUŽITÍ
Makrofotografie, dermatologická kontrolovaná studie, Klinické testovací centrum ve Francii.
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FITOVAL UDRŽOVACÍ DERMATOLOGICKÝ ŠAMPON PROTI LUPŮM
HLAVNÍ SLOŽKY
Zinc PT-S Complex (pyritionát zinku a extrakt z vrby bílé (Salix alba)), hydroxyethyl urea.
VLASTNOSTI
Pyritionát zinku a extrakt z vrby bílé jako Zinc PT-S Complex působí proti lupům ve všech
stádiích. Pyritionát zinku značně napomáhá snížit množství kvasinek Malassezia a podporuje
normální rohovatění pokožky a produkci kožního mazu. Vzhledem k těmto vlastnostem je účinek
proti kvasinkám dlouhodobý, což obecně zvyšuje účinek šamponu. Salicin z extraktu vrby bílé
přispívá k odlupování a čištění pokožky hlavy a napomáhá zklidnění. Hydroxylethylurea, je
zvlhčující látka, která pomáhá udržovat ochrannou vrstvu pokožky hlavy.
VÝSLEDKY STUDIE
Viditelně čistí pokožku hlavy (u 90 % testovaných osob), zklidňuje pokožku hlavy (u 80 %
testovaných osob) a zanechává pocit svěžesti (u 100 % testovaných osob). * Odstraňuje lupy a
zlepšuje stav pokožky hlavy, tím pomáhá předcházet opětovnému výskytu lupů. Vlasy jsou
silnější, jemnější a zářivější.
* Sebehodnocení 20 osob v dermatologické kontrolované studii po 28 dnech používání, Dermatologické výzkumné
centrum v Německu.
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POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ PROTI LUPŮM
Přípravek
Účel
FITOVAL
–
INTENZIVNÍ
DERMATOLOGICKÝ
–
ŠAMPON PROTI
LUPŮM*
–

FITOVAL
UDRŽOVACÍ
DERMATOLOGICKÝ
ŠAMPON PROTI
LUPŮM

–
–

u závažných a
úporných forem lupů
u lupů náchylných
k častému opětovnému
výskytu
při svědivé a
podrážděné pokožce
hlavy

u mírných až středně
závažných forem lupů
a při občasném výskytu
pro dlouhodobý účinek
a pro předcházení
opětovného výskytu po
ukončené kúře
s šamponem Fitoval
intenzivní
dermatologický
šampon proti lupům

Použití
– 2krát týdně po dobu 4 po
sobě jdoucích týdnů; pokud
nejsou lupy zcela
odstraněny, pokračovat 2krát
týdně po dobu dalších
2 týdnů
– jako preventivní péče
v případě úporných lupů
náchylných k častému
opětovnému výskytu, 1krát
týdně nebo 1krát za 2 týdny
– pro pravidelné mytí vlasů
– u závažných úporných forem
lupů doporučujeme použití
šamponu Fitoval intenzivní
dermatologický šampon

*Po první aplikaci se může na pokožce hlavy projevit mírný pocit štípání. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Jeho
použití se nedoporučuje během těhotenství a kojení.

Naneste šampon na vlhké vlasy a důkladně masírujte pokožku hlavy, aby se pěna rovnoměrně
rozprostřela. Nechte působit 3 minuty a poté důkladně opláchněte. Opakujte postup, ale důkladně
opláchněte ihned po masáži. V případě zasažení očí je vypláchněte větším množstvím vody.
Pokud se lupy po nějakém čase znovu objeví, doporučujeme opětovné použití intenzivního nebo
udržovacího šamponu, podle závažnosti výskytu lupů.
Různé přípravky řady Fitoval reprezentují ucelenou péči k efektivnímu řešení většiny
běžných problémů vlasů a pokožky hlavy. Jsou to:
- ztráta vlasů,
- poškození vlasů,
- lupy.
Více informací získáte u svého lékárníka nebo na stránkách www.fitoval-formula.com.
Přípravky uvedené v této příbalové informaci nemusí být na Vašem trhu dostupné.
Výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko
www.krka.si

