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Fér� folyékony végbélkúp
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Endokrin megbetegedések

SCHALI® Care–ME fér� folyékony végbélkúp fotoaktív és immunstimuláló hatású, javítja a vérker-
ingést, használata javallat a fotodinamikus terápiában valamint az endokrin és nyirokrendszeri meg-
betegedések kezelésére és megelőzésére irányuló komplex terápiában.

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 javítják a vér áram-
lását a hajszálerekben.

A kúpok rendszeres használata hozzájárul az immunválasz beállításához a női szervezetben és 
elindítja a metabolikus energiacsere reakciókat, normalizálva a sejtélet ciklusát és a regenerációs 
folyamatait.

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 katal-
itikus reakcióban termelt komplementer oxigén atomokkal. Az aktív oxigén hatása alatt megszűnik 
szinte minden exogén és endogén intoxikáció.

Ezen kívül az aktív oxigén hatására elindúl a szerotonin receptorok aktiválási folyamat a 
szervezetben. Ez hozzájárul a szerotonin visszavétel gátlás szabályozásához, azáltal, hogy szelektíven 
blokkolja a szerotonin felszívódását preszinaptikus

sejtmembránnal. A szerotonin-hiány kiküszöbölése helyreállítja a homeosztázist és megszakítja 
thanatogenesist, ami az általános rehabilitációra és az összes fér�test funkcióira jótékony hatással 
van, beleértve a sejtszintű belső anyagcsere folyamatok és a vérerek állapotának normalizálását, 
valamint az immunrendszer stimulálását

A termék használható higiénikus, megelőzési céllal és a széles spektrumú endokrin betegségek 
komplex terápia alatt, az erek permeabilitás csökkentésére, ödéma megszüntetésére valamint a 
pajzsmirigy gyulladási folyamatok megállítására.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Elhízás
• Cukorbetegség
• Pajzsmirigy-gyulladás
• Hipertireózis
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ALKALMAZÁSI MÓD:
Alkalmazni rektáiisan.
Tiszta kézzel vegye ki az egyszer használatos fecskendőt a csomagolásból, oldalfekvő helyzet-

ben, 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:
Ellenjavallat nincs.

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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