
BBLLUUEE  CCAAPP  cc rr eemmăă   
(( 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:  tub cu 50 g crem ă sau cutie cu 5 plicuri a 5 g crem ă; 
Compozi ţie:  zinc pyrithion 0,2%, palmitat de izopropil, octilo ctoat, poligliceril 3 metil 
glucozodistearat, sucroz ă cocoate, stearil alcool, glicerin ă, ciclometicon, glicerilstearat, metilglucet 
20, propilparaben, bht, parfum, alcool, ap ă. 
Indica ţii terapeutice:  este deosebit de eficient ă în controlul psoriazisului, dermatitei seboreeice,  
precum şi a altor xeroze cutanate (pithiriazis versicolor, ichtioz ă, lichen plan etc.), care evolueaz ă cu 
descuamări, mânc ărimi, irita ţii sau eritem. Este foarte util ă în men ţinerea şi consolidarea efectelor 
terapeutice ale spray-ului BBLL UUEE  CCAAPP în tratamentul psoriazisului trunchiului şi membrelor, precum şi în 
prevenirea şi diminuarea frecven ţei puseelor de psoriazis de la acest nivel. 

Fiind foarte emolient ă, hidratant ă şi cu mare putere de înmuiere, crema BBLL UUEE  CCAAPP este indicat ă 
pentru hidratarea puternic ă a pielii uscate, fisurate, scuamoase sau solzoase,  asociat ă diverselor 
procese patologice. 
Administrare:  se aplic ă de 2 – 3 ori/zi într-un strat foarte sub ţire pe întreaga zon ă afectat ă. Dup ă 
dispari ţia simptomatologiei, este indicat a se continua pen tru înc ă o s ăpt ămână aceea şi modalitate de 
aplicare (2 – 3 ori/zi) pentru consolidarea efectel or, apoi fiind necesare doar aplic ări la intervale mai 
îndep ărtate (de la o aplicare/zi pân ă la una pe s ăpt ămână) în func ţie de simptomatologia rezidual ă. 
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 accelera t 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). 

In BBLL UUEE  CCAAPP crem ă, ac ţiunea noii formule a zinc pirithionului se asociaz ă capacit ăţii 
ultrahidratante şi emoliente a bazei hidratante ob ţinându-se un preparat unic, atât prin îmbinarea 
proprit ăţilor citostatic antiproliferante, antifungice şi emoliente, cât şi prin virtuala absen ţă a 
efectelor secundare, chiar la utiliz ări îndelungate. 
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. 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. 


