
BBLLUUEE  CCAAPP  gg ee ll   dd ee   bb aa ii ee   şş ii   dduuşş   

(( 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:  flacon de 400 ml gel de du ş; 

Compozi ţie:  zinc pyrithion micronizat 1%, lauril sulfat de sod iu, cocamidopropil betain ă, cocoamphoacetat de sodiu, 

dimeticon copoliol, glicol disterat, acid citric, S K-influx (ceramide 3, 6II, 1, phytosphingosin ă, colesterol, 

lauril lactilat de sodiu, gum ă xantam), clorur ă de sodiu, metilparaben sodic, quaternium 15, ap ă distilat ă. 

Indica ţii terapeutice:  este un gel de baie şi du ş special destinat igienei zilnice a pielii cu tendi nţă la 

psoriazis, dar şi a celei afectate de alte xeroze cutanate mai pu ţin grave (dermatite seboreeice, pithiriazis 

versicolor, ichtioze etc.) care evolueaz ă şi cu descuam ări, mânc ărimi, irita ţii sau eritem. Este deosebit de util în 

menţinerea şi consolidarea efectelor spray-ului şi cremei BBLL UUEE  CCAAPP utilizate în tratamentul psoriazisului pielii 

nepăroase, precum şi în prevenirea şi diminuarea frecven ţei puseelor de psoriazis de la nivelul trunchiului şi 

membrelor. 

Administrare:  trebuie s ă fie frecvent ă (la 1 – 3 zile) şi se utilizeaz ă ca orice s ăpun lichid sau gel de du ş, 

aplicându-se pe pielea umezit ă. Este de dorit ca spuma astfel format ă s ă r ămână în contact cu zonele afectate ale 

pielii circa 2 – 3 minute, dup ă care se cl ăte şte cu ap ă din abunden ţă. 

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 ac ţiune 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! 

Dacă 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. 

 


