
шампоан плацебо

шампоан, съдържащ 2%
кетоконазол

шампоан, съдържащ 1%
селениев сулфид (Selmax)

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВАШАТА КОСА И СКАЛП И ЗАБРАВЕТЕ ЗА ПЪРХОТА!

®

Научна информация: Nepentez Sp. z o. o, Warszawa, ul. Bema 57a
Произведен в EU
Дистрибутор: Адвантис Ко ЕООД, Пловдив, тел.: 032 60 99 19, факс 032 60 99 29
e-mail: office@advans.bg  www.advans.bg

SELMAX- ЕФИКАСНИЯТ ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ

Изследването, продължило 4 седмици, 
показва значително по-голямата ефикасност 
на шампоана, съдържащ  1% селениев 
сулфид в сравнение с шампоан, съдържащ 
Pyrithionum zincium.

шампоан, съдържащ 
Pyrithionum zincium

Методология
ИзслИзследването бе извършено на 350 души. Степента на лющене е измерена по 
скала от 0 (липса на пърхот) до 10 (силно лющене на кожата на главата) на 8 места 
на главата при пациенти с диагностицирана силна поява на пърхот (пунктирите на 
оста Y представляват сбор от тези 8 точки). В изследването са взели участие 
единствено желаещи, при които е констатирана диагноза обикновен пърхот на 
главата, като не са включени пациенти, страдащи от псориазис, екземи или 
такива, които преди са имали алергия към шампоани против пърхот.

ШампоанШампоанът Selmax с 1% разтвор на селениев сулфид премахва 
ефективно пърхота!

Серията шампоани Selmax се предлагат в два вида като осигуряват  индивидуална 
грижа за косата.

Selmax Blue Dual Acon 200ml  - дълбоко почистващ шампоан против пърхот, за 
нормална и склонна към омазняване коса. Облекчава сърбежа, допълнително 
съдържа ментол и хума.
SelmSelmax Green Dual Acon 200ml - успокояващ шампоан против пърхот за всички 
видове коса. Облекчава сърбежа, допълнително съдържа екстракт от зелен чай и 
бизаболол.

Други показания, при които може да бъде ползван шампоана Selmax, след 
консултация с вашия лекар: мазна себорея, микоза

Пърхотът е най-разпространеното заболяване на окосмената част на главата.
Повече от половината население на България е засегнато от него.
Обикновеният пърхот се изразява с поява на малки люспи по окосмената част на главата. 
Той се причинява от гъбичките Pityrosporum ovale. Нормалното възстановяване на горния 
пласт на кожата продължава около 28 дни, но Pityrosporum ovale ускорява този процес и 
може да го съкрати до 4 дни. Това вода до поява на пърхот.

  Други фактори, предизвикващи появата на пърхот:
  Хормонални смущения
  Намаляване на защитните сили на организма
  Стрес
  Прекалена употреба на гелове и/или лакове за коса,
  недостатъчно изплакване на косата след употреба на шампоан
  Ниски температури
    Твърде сух въздух в затворени помещения

шампоан, съдържащ 1%
селениев сулфид (Selmax)

Премахване на обикновен пърхот от главата:
Първо средство на избор: Употреба на специално разработен шампоан против 
пърхот

Selmax с 1% разтвор на селениев сулфид е специално разработен шампоан, 
който ефикасно побеждава дори и най-упорития пърхот.

Свойства на селениевия сулфид под формата на шампоан Selmax:
    силен противогъбичен ефект
  действа цитостатично на клетките от епидермиса и на фоликулите
   на косата, като по този начин ограничава прекомерното лющене, 
  зачервяването и сърбежа
Многократно провежданите клинични изследвания потвърждават, че селение- 
вият сулфид под формата на шампоан е едно от най-ефикасните средства в 
борбата с пърхота.
РРезултат от действието на шампоан, съдържащ 1% селениев сулфид  в сравнение 
с шампоан, съдържащ Pyrithionum zincium*

Методология
Изследването е проведено на групи от около 40  души, които имат проблеми с 
пърхота. Те използват произволно избран шампоан два пъти седмично за период 
от 4 седмици.

ССтепен на намаляване на лющенето на кожата на главата след употреба на 
шампоан, съдържащ 1% селениев сулфид, на шампоан, съдържащ 2% 
кетоконазол и шампоан с плацебо**

Шампоанът, съдържащ 1% селениев 
сулфид води до по-бързо намаляване 
на признаците за поява на пърхот в 
сравнение с шампоан, съдържащ 2% 
кетоконазол

НОВА ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

#1 В СВЕТА ФОРМУЛА ПРОТИВ ПЪРХОТ,
ПРЕПОРЪЧВАНА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


