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Чоловічі ректальні супозиторії  SCHALI® Care-MO покращують регенерацію тканин і можуть 
застосовуватися для профілактики, комплексного лікування та імунореабілітаційних заходів, 
зокрема, при неповному одужанні після перенесеного захворювання, захворювань суглобів та 
ортопедичних захворювань.

ФОРМА ВИПУСКУ:
Капсули жирові профілактичні, 2г.

СКЛАД:
Масло какао, гарбузова олія, прополіс, екстракт квіток ромашки, екстракт кореня 

женьшеню, екстракт кореня солодки, екстракт насіння гріффонії простолистової, вітамін Е, 
двоокис титану.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і рослинних компонентів, 

розчиняючись поступово в прямій кишці, всмоктуються в слизову нижніх відділів прямої 
кишки, надаючи протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і 
покращують кровотік в капілярах. Дія рослинних і мінеральних компонентів супозиторіїв і їх 
складових сприяє відновленню енергообміну в клітинах, стимуляції обмінних процесів, 
мікроциркуляції, насиченню тканин киснем, що дозволяє швидко і ефективно зняти біль, 
набряклість, скутість, збільшити адаптаційні можливості суглобів під час інтенсивних фізичних 
навантажень.

Кальцій і фосфор, що входять до складу гарбузової олії, необхідні для нормального 
функціонування хрящової і кісткової тканини, сприяють збільшенню мінеральної щільності 
кісток хребта, таза тощо, формуванню кісткової тканини із нормальною гістологічною 
структурою. Запобігають появі переломів кісток.

Екстракт кореня солодки проявляє виразну протизапальну, адаптогенну і репаративну дії.
Екстракт квіток ромашки виявляє виразну протизапальну, адаптогенну і репаративну дії. 

Протизапальна активність ромашки проявляється в захисті клітин організму від подальшого 
пошкодження, в ослабленні ексудативної фази процесу, в лейкоцитарній і макрофагальній 
інфільтрації, в посиленні проліферації клітин.

Регулярне застосування супозиторіїв допомагає зупинити прогресування 
дегенеративно-дистрофічних процесів опорно-рухового апарату і сприяє розвитку 
позитивного клінічного ефекту аж до повної ремісії.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і при комплексній 
терапії широкого спектру ортопедичних захворювань одночасно із антибіотиками та 
противірусними засобами, сприяює сприяює збільшенню мінеральної щільності кістки, 
виявляє подвійну дію на кісткове ремоделювання, стимулює утворення нової кістки і знижує 
швидкість резорбції кісткової тканини, збільшує міцність кістки.

Препарат має гіпоалергенні  властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
•  Артрити
•  Артрози
•  Контрактури
•  Поліартрити

Сторінка 2 з 3ІНСТРУКЦІЯ по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Чоловічі ректальні супозиторії SCHALI® Care–MO Ортопедичні захворювання



•  Анкілозуючий спондилоартрит
•  Травматичні артрити
•  Дифузні хвороби сполучної тканини
•  Посттравматичний та післяопераційний больовий синдром

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовувати ректально.
Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками 

акуратно ввести супозиторій у задній прохід, лежачи на боці. Вводити по 1 супозиторію 2 рази / 
добу протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

ПОБІЧНІ ДІЇ:
Побічних дій не виявлено.
Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Протипоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:
Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі 

не вище 25 ° С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.
Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби SCHALI® Care виробляються за ліцензією No. 286-S
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