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SCHALI® Care–MN fér� folyékony végbélkúp higiéniai használatra és a neurológiai rendelle-
nességek megelőzésére, magas photoactivitással rendelkeznek,  stimulálják az anyagcsere folyama-
tokat, immun védelmet biztosítanak, használhatóak a az idegrendszer betegségei kezelésére és 
megelőzésére.

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 véráram-
lását a hajszálerekben. 

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 a 
katalitikus reakcióban termelt komplementer oxigén atomokkal. 

Ezen kívül az aktív oxigén hatására elindúl a szerotonin receptorok aktiválási folyamata 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 női testami funkciókra jótékony hatás-
sal van, beleértve a központi idegrendszert, a sejtszintű belső anyagcsere folyamatok normalizálását 
valamint az immunrendszer stimulálását.

A kúpok rendszeres használata javítja a sejtenergia áromlását nem csak az izmokban, hanem más 
szövetekben is, valamint a szabad sejtekben (limfociták, makrofágok, stb) és az agyi neuronokban. 
Ezzel biztosítva az indukáló hatást, amely javitja a mentális és a �zikai teljesítő képességet, vitalitást 
és az életerő érzetét.

A kúpok rendszeres használata segít a gondolkodási folyamatok gyorsításában, tisztázza a gon-
dolkodás menetét, csökkenti az álmosságot, fáradtságot és lehetőséget ad komplex feladatok gyors 
elvégzésére, csökkenti a reakcióidőt, fokozza a motorikus aktivitást és erősíti feltételes re�exeket.

Javul a központi idegrendszer funkcionális aktivitása, de nem az agyi stimulációval receptorosan 
vagy mediátorosan, ami jellemző a központi idegrendszer stimulánsokra általában. A celluláris hatás-
mechanizmusa magában foglalja az anyagcsere folyamatok szabályozását és rendelkezik egy védő 
gátlással a központi idegrendszerre, amely csökkenti ingerlékenységet és idegi feszültséget, javítja a 
mentális teljesítményeket. Blokkolja az adrenalin és noradrenalin kibocsátását (a fő stressz hormo-
nok), a szervezet megtisztul a méreganyagoktól és a szabad gyököktől, amelyek pusztítják az 
agyszövet sejtjeit. Az anyagcsere folyamatok stimulálásával növeli a mellékvese adrenalin szekréció-
ját, ami a vércukorszint növekedéséhez vezet és stimulálja a szívműködését.
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A termék használata javallat higiénikus megelőzési céllal és a komplex terápiában széles spek-
trumú idegrendszeri betegségek kezelésében, mentális és �zikai teljesítmény  helyreállítása érdeké-
ben, jobb pszichoszomatikus egészség és az életminőség elérésére.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Dystonia
• Szédülés
• Alvási zavarok
• Neuralgia
• Neuropátia
• szklerózis multiplex
• Migrén (fejfájás)

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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