For behandling
av flass og
seboreisk dermatitt
Tre säljargument för kunderna:
Markedsledende innen flassbehandling*
De fleste blir kvitt flass allerede etter 2–4 uker
Utmerket hårsjampo med god skumeffekt
*IMS SE mars 2018

flassfremkallende sopp og man blir symptomfri. Etter
disse fire ukene brukes Fungoral sjampo en gang i uken
eller ved behov. Dette for at soppen ikke skal kunne
vokse frem igjen slik at flasset kommer tilbake.

Størrelse
60 ml og 120 ml, reseptfri sjampo

Fungoral er et reseptfritt legemiddel som inneholder
virkestoffet ketokonazol, som angriper soppen
Malassezia som forårsaker flass.

Anbefales for
Personer som er plaget av flass i hodebunnen. Fungoral
kan også forskrives av lege mot flasseksem.

Forsiktighetsregler
Unngå å få sjampo i øynene. Skulle dette skje, skylles
øynene med rikelige mengder vann. Bruk ikke Fungoral
dersom du er allergisk overfor ketokonazol eller noen av
de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
Fungoral skal ikke brukes av barn under 12 år, men flass
forekommer oftest først i puberteten.

Bruk
Vask håret med sjampo på vanlig måte og vent deretter
i 3–5 minutter, slik at legemidlet rekker å virke. Skyll
håret. De første fire ukene brukes Fungoral sjampo
to ganger i uken. Da reduseres mengden av

Fungoral 60 ml
EAN: 7 0462604 95029
VNR: 04 95 02
Fungoral 120 ml
EAN: 7 046264 607824
VNR: 46 07 82

Fungoral (ketokonazol) sjampo er et reseptfritt legemiddel for behandling av flassdannelse og seboreisk
dermatitt i hodebunnen. ATC-kode: D01AC08 Unngå kontakt med øynene. Dato for siste fornyelse
av preparatomtale 12.10.2017. Se www.felleskatalogen.no for mer informasjon.

Hvordan
fungerer
produktet?
Man regner med at ca. 50 % av befolkningen rammes
av flass på ett eller annet tidspunkt. Det forekommer
hyppigst i alderen 20–30 år.

Virkestoff og hjelpestoffer

Flass forårsakes av soppen Malassezia, som forekommer
normalt i hodebunnen. I vanlige tilfeller medfører den
ingen plager, men iblant kan huden reagere. Hos personer
med flass forekommer soppen enten i unormalt stort
antall i hodebunnen, eller så er man ekstra følsom for den.
Når dette skjer, oppstår det flassdannelse og symptomer
som kløe og flassing.

Dinatriummonolauryletersulfosuksinat

Ettersom hovedårsaken til flassproblemer er en sopp,
er det logisk å angripe nettopp denne. Fungoral er en
sjampo som inneholder virkestoffet ketokonazol, som
har soppdrepende effekt.

Natriumklorid

Ketokonazol 20 mg/ml
Natriumlauryletersulfat
Kokosnøttfettsyradietanolamid
Laurdimoniumhydrolysert animalkollagen
Makrogol 120 metylglukosedioleat
Saltsyre
Natriumhydroksid
Konserveringsmiddel (imidurea)
Farge E127 (erytrosin)
Renset vann

Les mer på www.fungoral.no
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