
Už ste skúsili všetko?
Nezničiteľné lupiny?

Skoncujte s lupinami medicínskym riešením.

Nizoral – bojuje s príčinami tvorby lupín

Kúpite iba

v lekárni
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Nizoral šampón 2 % obsahuje ketokonazol 20 mg/1g. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
alebo sa poraďte s lekárom/lekárnikom. Na vonkajšie použitie.

Lupiny – bežný a často sa vyskytujúci  
problém

je huba Malassezia furfur, ktorá sa u každého človeka 
vyskytuje na povrchu kože v koncentrácii do 46 %. Ak je 
prítomná vo väčšom množstve, spôsobí tvorbu lupín a
v závažnejších prípadoch dokonca seboroickú dermatitídu.

Najčastejšia príčina vzniku lupín 2:

Faktory vzniku lupín

Interné Externé

Nizoral® účinne bojuje proti lupinám

Medicínske riešenie

Nizoral® s 2 % ketokonazolom bojuje proti príčine 
opakujúcich sa lupín:

• Potláča huby, ktoré spôsobujú lupiny
•  Zmierňuje svrbenie a iný diskomfort na pokožke 

hlavy
• Účinkuje rýchlo a efektívne, avšak šetrne voči 
pokožke hlavy
• Chráni a posilňuje vlasy 3,4

• Na ketokonazol nebola zistená rezistencia
• Účinnosť je dokázaná klinickými štúdiami5

www.nizoral.sk



Pre viditeľný a dlhotrvajúci efekt6

Jednoduché používanie,
okamžitý účinok 
• Aplikujte malé množstvo Nizoral šampónu 
 (6 ml) na pokožku hlavy 
• Napeňte a nechajte pôsobiť na pokožke hlavy 
 3 – 5 minút; následne opláchnite 
•  Ak si umývate hlavu častejšie, 

môžete používať aj svoj bežný šampón

Použitie na liečbu:

lupiny a seboroická dermatitída – 2x do týždňa 
počas 2 – 4 týždňov

Prevencia:

1x za týždeň/2 týždne

Používajte 

2x týždenne
90 % účinnosť po 

4 týždňoch
 Pokožka bez lupín až 

3 mesiace

6 ml
na jedno 
umytie

 Nechajte pôsobiť 

3-5 min.
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