
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
 SCHALI® Care – FE

გამოყენების ინსტრუქცია
ენდოკრინული დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
SCHALI® Care – FE

გამოყენების ინსტრუქცია
ენდოკრინული დაავადებები 

ქალის რექტალურ სუპოზიტორებს SCHALI® Care–FE - - აქვს ანტიარითმიული და ჰიპოტენზიული 
(არტერიული წნევის დამწევი) მოქმედება, ამცირებს ტრემორს, ხსნის თავის ტკივილს, აუმჯობესებს თავის ტვინის 
სისხლძარღვების სისხლის მომარაგებას და განკუთვნილია ენდოკრინული და ლიმფური სისტემის 
ფუნქციონირების დარღვევების კომპლექსური მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის.

გამოშვების ფორმა:
ცხიმოვანი პროფილაქტიკური სანთლები, 2 გ

შემადგენლობა:
შედგება ეკოლოგიურად სუფთა, მცენარეულ-მინერალური წარმოშობის კომპონენტებისგან. 
კაკაოს კარაქი, პროპოლისი, დიდი ქრისტესისხლას ფოთლების ექსტრაქტი, გვირილის ყვავილების 

ექსტრაქტი, მუმიო, გრიფონიას თესლის ექსტრაქტი, ტიტანის დიოქსიდი.

მოქმედების მექანიზმი:
სუპოზიტორები ნატურალური მცენარეული ზეთების, მინერალებისა და ფიტოექსტრაქტების ბაზაზე, სწორ 

ნაწლავში თანდათანობით გახსნისას, შეიწოვება სწორი ნაწლავის ქვედა ნაწილების ლორწოვანის მიერ და ახდენს 
ანთების საწინააღმდეგო,  მარეგენერირებელ მოქმედებას, ასევე ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და 
აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კაპილარებში. მცენარეული და მინერალური კომპონენტები და მათი 
შემადგენელი ელემენტები ხელს უწყობს კუჭ-ნაწლავში ცხიმის შეწოვის შემცირებას, კუჭქვეშა ჯირკვლის 
ფერმენტის - ლიპაზას დათრგუნვის გზით, თრგუნავს ფერმენტებს, რომლებიც შლიან საკვებთან ერთად მიღებულ 
ცხიმებს, რაც იწვევს ცხიმების გამოდევნას უცვლელ მდგომარეობაში, რაც ამსუბუქებს ღვიძლის მუშაობას. 

სუპოზიტორების აქტიურ კომპონენტებს აქვს მძლავრი ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ხელს უშლის 
აუტოიმუნური ანტისხეულების წარმოქმნას ფარისებს ჯირკვალში, ხსნის ინტოქსიკაციას, აქვს 
ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი, გავლენას ახდენს ყველა სახის ნივთიერებათა ცვლაზე. 

გრიფონია ახდენს ენდოკრინული სისტემის აქტივაციას, გავლენას ახდენს ორგანიზმის არასპეციფიკურ 
რეაქტიულობაზე და ახდენს მეტაბოლიზმის კოორდინაციას. 

მუმიო არსებით გავლენას ახდენს ცილების, ნახშირწყლების, ცხიმებისა და მინერალების ცვლაზე, აქტიურ 
გავლენას ახდენს კუჭქვეშა ჯირკვლის უჯრედშიდა სტრუქტურების, თირკმელზედა ჯირკვლების ქერქის და სხვა 
სასიცოცხლო ორგანოების ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებზე, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ენდო- და 
ეგზოგენური უარყოფითი ფაქტორებისა და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ორგანიზმის საერთო 
წინააღმდეგობისა და ადაპტაციური თვისებების გაძლიერებას. მუმიოს ადაპტოგენური მოქმედების მექანიზმი 
დაკავშირებულია მის შემადგენლობაში მაკრო- და მიკროელემენტების კომპლექსის არსებობასთან და 
ჰიპოფიზ-ადრენალინის სისტემის აქტივაციასთან, ასევე ნეიროტროპული, კერძოდ, პრო-ადრენერგიული 
ეფექტის არსებობასთან.

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
ენდოკრინულ დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას, სისხლძარღვები გამტარობის 
შესამცირებლად, შეშუპების მოსახსნელად, ფარისებრ ჯირკვალში ანთებითი პროცესების კუპირებისთვის. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
• გაცხიმოვნება 
• შაქრიანი დიაბეტი
• თირეოიდიტები
• თირეოტოქსიკოზი

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
SCHALI® Care- FE სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების გამოყენების ინსტრუქცია ენდოკრინული დაავადებები 



გამოყენების წესი:
გამოიყენება რექტალურად. გამოყენების წინ გაათავისუფლეთ სუპოზიტორი კონტურული შეფუთვისგან. 

სუფთა ხელებით ფრთხილად  შეიყვანეთ სუპოზიტორი უკანა ტანში, გვერდზე მწოლიარე მდგომარეობაში. 
შეიყვანეთ 1 სუპოზიტორი დღეში 2-ჯერ, 30 დღის განმავლობაში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია 
კურსის გახანგრძლივება 90 დღემდე. 

გვერდითი მოვლენები:
გვერდითი მოვლენები არაა გამოვლენილი. 
არ ვითარდება დამოკიდებულება და არ ჩნდება შეწყვეტის სინდრომი. 

უკუჩვენებები:
არ გამოიყენოთ ორსულობის პერიოდში. სხვა უკუჩვენებები არაა გამოვლენილი

შენახვის წესები:
პროდუქტი უნდა ინახებოდეს დაუზიანებელ შეფუთვაში გრილ ადგილზე, +4°С-დან + 15°С-მდე 

ტემპერატურაზე.

ვარგისიანობის ვადა:
ვარგისიანობის ვადა შეადგენს გამოშვების თარიღიდან 24 თვეს. 
არაა რეკომენდებული პროდუქტის გამოყენება შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის 

შემდეგ. 

SCHALI® Care სერიის კომპლექსური საშუალებები იწარმოება ლიცენზია # 286-S საფუძველზე.
    

3 ფურცლიდან - მე-3 პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
SCHALI® Care- FE სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების გამოყენების ინსტრუქცია ენდოკრინული დაავადებები 


