
HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női végbélkúp
SCHALI® Care–FE

Endokrin megbetegedések

 

Oldal 1/3



HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női végbélkúp
SCHALI® Care–FE

Endokrin megbetegedések

Női végbélkúp  SCHALI® Care–FE fotoaktív és immunstimuláló hatású, javítja a vérkeringést , 
csökkenti a tremort, a fejfájást, javítja az agyierek vérellátását, használata javallat a fotodinamikus 
terápiában, valamint az endokrin és nyirokrendszeri megbetegedések kezelésére irányuló komplex 
terápia alatt.

TERMÉK KÜLLEME:
Preventív, kapszula formájú szilárdzsír kúp, 2g.

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.

HATÁS MECHANIZMUS:
-

nak fel a végbélben, felszívódnak a végbél alsó szakaszban, gyulladáscsökkentő, regeneráló hatást 
gyakorolnak, valamint erősítenek az érfalakat, javítják a vér áramlását a hajszálerekben. Növényi és 
ásványi összetevői és a komponensei segítenek csökkenteni a zsír felszívódását a bélben, a hasnyál-
mirigy enzim- lipáz tevékenysége elnyomásával,  hatással vannak az zsírlebontó enzimekre,  ami  a 
zsír kivezetését eredményezi módosítatlan állapotban és ezzel megkönnyíti a máj működését.

A kúpok aktív összetevői erőteljes gyulladáscsökkentő hatásúak, meggátoljak a autoantitestek 
kialakulását a pajzsmirigyben, enyhítik toxiciót, fájdalomcsillapító hatást gyakorolnak minden típusú 
anyagcsere folyamataira.

és koordinálja az anyagcserét.
Múmio jelentős hatással van a fehérje, szénhidrát, zsír és ásványi metabolizmusra, aktívan 

mellékvese kéregben és más létfontosságú szervekben, ami hozzájárul az általános ellenálló 
képesség erősítéséhez és fokozza az a szervezet adaptív tulajdonságait a különböző endogén és 

-

rendszeraktiválással, és a neurotrop, különösen pro-adrenergic hatás elérésével.
A termék használható higiénikus megelőzési céllal és széles spektrumú endokrin betegségek 

komplex terápia alatt is, az érpermeabilitás csökkentésére, ödéma megszüntetésére valamint a 
pajzsmirigy gyulladási folyamatok megállítására.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Elhízás
• Cukorbetegség
• Pajzsmirigy-gyulladás
• Hipertireózis
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Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%



FELHASZNÁLÁSI MÓD:
Alkalmazni rektáiisan.
Vegye ki a kúpot kontúrcsomagolásból, tiszta kézzel, oldalfekvő helyzetben óvatosan tegye be a 

végbélnyílásba. 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:
Ne használja a terhesség alatt
Egyéb esetben nincs ellenjavallat

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:
A terméket bontatlan csomagolásban, száraz, sötét helyen, +4 °С és  +15°С között kell tárolni.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 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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