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SCHALI® Care–FG női folyékony végbélkúpok használhatóak higiéniai céllal és a gyomor-bél-
rendszer betegségei megelőzésére,  fotoaktív, antimikrobiális és antitoxikus hatásuak, javítják a sejtek 
anyagcseréjét a gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére irányuló fotodinamikus terápia 
alatt.

TERMÉK KÜLLEME:
Preventív hidrogél egyszer használatos 3 ml-es adagoló fecskendőben.

ÖSSZETEVŐI:
Tisztított víz, 2-hidroxi-propil-béta-ciklodextrin, titán-dioxid, nátrium-hidroxid, glitseret etilgek-

sonat-18, a glicerin, a propilén-glikol-akrilát, diazolidenil karbamid, metil-paraben, propil-parabén.

HATÁS MECHANIZMUS:
Lágy, hidrogél alapú kúpok, lassan oldódnak fel a végbélben és felszívódnak a végbél-

nyálkahártyájában, ezzel regeneráló hatást gyakorolnak, erősítik a vérereket és javítja a vér áramlását 
a hajszálerekben. 

Növényi és ásványi összetevők és a komponensei a béltraktus izmaira közvetlen hatásával növelik 
az acetilkolin felszabadulását a postganglionáris idegvégződésekböl, stimulálják a motorikus aktivi-
tást a gyomor-bélrendszer felső szakaszaiban, csökkentik a gyomornedv proteolitikus aktivitását és a 
savtermelését, gátolják a gasztrin felszabadulását, csökkentik a pepszin termelését .

A kúpok rendszeres használata javítja a vér áramlását a gyomor nyálkahártyájában, gyorsítja a 
hámsejtek regenerációját, anti-Helicobacter hatást fejt ki.

A  hidrogél kompozícióban lévő ásványi bio- komponens titán-dioxid kristályrács fragmenseket 
tartalmaz, amelyek egy telítetlen kötésű  metalloid-félvezetők bizonyos osztálya, vagyis  egy nagy 
katalitikus aktivitású elem. A QD SCHALI® sorozat titanium fotoaktív részecskéi biztosítanak az aktív 
oxigén molekulák termelését (a szingulet oxigén). A kompozíció hatásmechanizmusa, a szabad 
kémiai kötések energiai semlegesítés elvén alapul a  toxikus vegyületek felületén, telítve azokat katali-
tikus reakcióban termelt komplementer oxigén atomokkal. Az aktív oxigén hatása alatt megszűnik 
szinte minden exogén és endogén intoxikáció.

A titán-dioxid antibakteriális és mikrobaölő hatásának az alapja, hogy képes deaktiválni a telíte-
tlen kémiai peptid, glikozid és hasonló kötéseket, ami biztosítja kívülről érkező exogén vagy belülről 
-endogén káros toxikus vegyületek eltávolítását. 

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladásos megbetegedések tünetei 
megszüntetésére. 

A titán-dioxid célzottan javítja az oxigén,- és a glükóz felvételt , stimulálja a sejtek energiacsere 
folyamatokat,  gyors regenerálódást eredményez a sérült, gyulladt szövetekben.

Kúpok használata javallat preventív céllal és  a fotodinamikus terápiában  a gyomor-bélrendszeri 
széles spektrumú betegségek kezelésében. Bevonja és gyengéden nyugtatja a nyálkahártyaját, növeli 
a vér áramlását és megakadályozza a bélfal ischaemiás károsodását, elősegíti a bélbolyhok és a 
bélnyálkahártya regenerálódását. Puhító és gyulladáscsökkentő hatású, megszünteti a rektális disz-
komfort érzését (viszketés, égő érzés, irritáció).  Hosszantartó hidratáló hatású a végbélnyálkahártyá-
jára.

A termék anti-allergén hatású.
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INDIKÁCIÓK:
• Gyomorfekély és nyombélfekély
• Crohn-betegség
• Colitis ulcerosa
• Gyomorhurut
• Krónikus hasnyálmirigy-gyulladás
• Krónikus epehólyag-gyulladás
• Krónikus hepatitis
• Pre-cirrhosis feltételek
• Kismedencei adhezív betegség
• Enterocolitis
• Székrekedés

ALKALMAZÁSI MÓD:
Alkalmazni rektáiisan.
Tiszta kézzel vegye ki az egyszer használatos fecskendőt a csomagolásból, oldalfekvő helyzetben 

óvatosan tegye be a végbélnyílásba és nyomja ki a fecskendő tartalmát. Alkalmazza 1 kúpot napi 
2-szer, 30 napig. Szükséges esetén a kurzus hosszabbítható 90 napra.

MELLÉKHATÁSOK:
Mellékhatások nincsenek.
Nem okoz függősséget és nincsenek elvonási tünetek.

ELLENJAVALLAT:
Ne használja a terhesség alatt.
Egyéb esetben nincs ellenjavallat.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:
A terméket bontatlan csomagolásban, száraz, sötét helyen, +25’C alatt kell tárolni.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.
Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

SCHALI® Care Komplex terméksorozat, No. 286-S licenc alapján készült.
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