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ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу

Жіночі ректальні супозиторії
SCHALI® Care–FА

Аутоімунні системні і дерматологічні захворювання

Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики аутоімунних і дерматологічних 
системних захворювань SCHALI® Care-FA мають загальнозміцнювальну, загальностимулюючу 
дію, покращують регенерацію тканин, мають протимікробні і антитоксичні властивості.

ФОРМА ВИПУСКУ:
Капсули жирові профілактичні, 2г.

СКЛАД:
Масло какао, ефірні масла: троянди, ромашки, лакриці, чистотілу, гріффонії, гарбуза, SiO2/

TiO2-0.0006%.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і фітоекстрактів, в процесі 

поступового розчинення в прямій кишці, всмоктуються в слизову оболонку нижніх відділів 
прямої кишки, надають протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і 
покращують кровотік в капілярах. Рослинні і мінеральні компоненти та їх складові надають 
актиоксидантну дію, захищають від пошкоджень (стабілізують) мембрани клітин, лізосом 
(перешкоджають аутолізу), мітохондрій, різні структури ядра, надаючи в цілому цитозахисний 
ефект. В цій якості рослинні та мінеральні антиоксиданти виступають спільно із захисною 
антиоксидазною системою організму, полегшують її завдання "гасіння" вільних радикалів, 
зупиняють найбільш характерну реакцію перекисного окислення ліпідів. 
Мембраностабілізуюча і цитозахисна дія рослинних антиоксидантів використовується для 
зняття багатьох хронічних запальних процесів.

Фармакодинаміка супозиторіїв спрямована на придушення агресивності імунної системи. 
Супозиторії впливають на продукцію прозапальних цитокінів (ФНП-а, ІЛ-1), мають виражену 
детоксикуючу, антиоксидантну і мембраностімуліруючу дію.

Антибактеріальна та антимікробна дія двоокису титану ґрунтується на його здатності 
дезактивувати ненасичені хімічні зв'язки пептидів, глікозидів тощо, забезпечуючи видалення 
шкідливих токсичних з'єднань, що надходять ззовні  - екзогенних, або зсередини -ендогенних. 
Це, в свою чергу, спричиняє виражений ефект усунення симптомів різних патологій запального 
характеру. Під впливом титану відновлюється енергообмін в клітинах, цілеспрямовано 
стимулюються обмінні процеси, мікроциркуляція, відбувається насичення тканин киснем, що 
дозволяє швидко і ефективно зняти біль, набряклість, збільшити адаптаційні можливості 
організму.

Протизапальний ефект квіток ромашки заснований на здатності біологічно активних 
компонентів, входять до її складу (ефірне масло, хамазулен, апігенін, глікозиди, кумарини, 
фітостероли, вітамін С, нікотинова кислота), пригнічувати ферменти циклооксигеназу і 
ліпоксигеназу, внаслідок чого знижується продукція простагландинів і лейкотрієнів та 
зменшується активність запального процесу.

Муміє знижує реактивність капілярів, регулює судинну проникність, знижує ексудацію і 
набряклість тканин, має мембраностабілізуючу дію.

Чистотіл активує неспецифічні реакції імунітету, підсилює природну резистентність 
організму, підвищує ефективність Т- і В-ланок імунної системи, відновлює пригнічені імунні 
реакції, підсилює фагоцитоз.
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Регулярне застосування супозиторіїв сприяє виведенню з організму токсинів, солей важких 
металів, пригнічує перекисне окислення ліпідів, надає системну протизапальну дію.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і в якості 
монотерапії при проведенні імунореабілітаційних заходів, зокрема, при неповному одужанні 
після перенесеного захворювання, а також під час комплексної та фотодинамічної терапії 
широкого спектру аутоімунних системних і дерматологічних захворювань одночасно із 
антибіотиками та противірусними засобами.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
· Системна червона вовчанка
· Ревматоїдний артрит
· Системна склеродермія
· Аутоімунний тиреоїдит
· Геморагічні васкуліти
· Вузликовий періартериїт
· Екзема
· Атопічний дерматит
· Псоріаз

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:
Не застосовувати під час вагітності.
В інших випадках 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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