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ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу

Жіночі ректальні супозиторії
SCHALI® Care–FL

Захворювання органів дихання

Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики захворювань органів дихання  
SCHALI® Care-FL призначені для кращої стимуляції і імунного захисту, протимікробного і 
антитоксичноого захисту в рамках комплексної терапії та профілактики захворювань дихальної 
системи.

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, надають 
регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах. Рослинні 
і мінеральні компоненти та їх складових частин, індукують синтез бронхіального секрету, що 
виробляється в бронхіальних клітинах слизової оболонки, впливають як на альтернативні і 
ексудативні фази запалення, та, таким чином, інгібують запалення.

Дезактивуючи ненасичені хімічні зв'язки в пептидах, глікозидах і т.д., діоксид титану здатний 
видаляти шкідливі інфекційні токсини, що призводить до сильної антимікробної та 
антибактеріальну дії та до швидкого полегшення симптомів різних патологічних станів і 
запалень. Придушення циклооксигенази - головного ферменту, що призводить до запалення, 
забезпечує високоефективну дію для полегшення болю і лихоманки.

Регулярне використання продукту впливає на проліферацію фібробластів, пригнічує 
моноцити для дії місця запалення, і виконує загальну антипроліферативну дію.

Чистотіл може індукувати протиалергічні фактори шляхом зниження синтезу і секреції 
алергічних медіаторів, що призводить до зменшення вивільнення гістаміну та інших біологічно 
активних речовин в сенсибілізованих клітинах і базофілах, зменшення числа циркулюючих 
базофілів, зниження проліферації клітин в лімфоїдній і сполучній тканинах, зменшення 
кількості Т- і В-лімфоцитів, більш низької чутливості до алергічних медіаторів в ефекторних 
клітинах. В результаті, утворення антитіл пригнічується та індукується імунна відповідь 
людського організму.

Фармакологічна дія поліфенолів квіток ромашки пов'язані з їх в'яжучими властивостями. 
Поліфеноли не проникають через клітинні мембрани і тому клітини не їх не поглинають. Вони 
коагулюють білки, які можуть лежати в тонких пластах слизових оболонок (секреторних  залоз 
тощо). Будь-яке пошкодження або запалення в клітини слизових оболонок може призвести до 
коагуляції білків.

Муміє має тонізуючу дію, розм’якшує слизову оболонку, викликає секрецію в клітинах 
слизової оболонки дихальних шляхів, а також покращує прохідність стінок судин.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і для монотерапії 
в рамках імунореабілітації, зокрема, в разі неповного одужання, у випадку проведення 
комплексної терапії розладів дихальної систем, а також у поєднанні із антибіотиками та 
противірусними препаратами.

Препарат має гіпоалергенні властивості.
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ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
•  Рецидивуючий бронхіт
•  Часті простудні захворювання
•  Риніт
•  Отит
•  Ангіна
•  Фарингіт
•  Ларингіт

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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