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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női végbélkúp
SCHALI® Care–FG

Gyomor-bélrendszeri betegségek

SCHALI® Care–FG női végbélkúpok fotoreaktív, antimikrobiális és antitoxikus hatással 
rendelkeznek, regenerálják a gyomor nyálkahártyáját, elősegítik a fekélyek gyógyulását, fokozzák a 
sejtek anyagcseréjét, használhatóak higiéniai céllal és a gyomor-bélrendszer betegségei 
megelőzésére.

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

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.

HATÁS MECHANIZMUS:

oldódnak 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 összetevők és a komponensei a béltraktus izmaira közvetlen hatásával növelik az 
acetilkolin felszabadulását a postganglionáris idegvégződésekböl, stimulálják a motorikus aktivitást 
a gyomor-bélrendszer felső szakaszaiban, csökkentik a gyomornedv proteolitikus aktivitását, és a 
savtermelését, gátolják a gasztrin felszabadulását, csökkentik a pepszin termelését .

A kúpok rendszeres használata javítja a vér áramlását a gyomor nyálkahártyájában, gyorsítja a 
hámsejtek regenerációját, anti-Helicobacter hatást fejt ki.

A titán-dioxid antibakteriális és mikrobaölő hatásának az alapja, hogy képes deaktiválni a telíte-
tlen kémiai peptid, glikozid és hasonló kötéseket, ami biztosítja kívülről érkező exogén vagy belülről 
-endogén káros toxikus vegyületek eltávolítását. 

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladásos megbetegedések tünetei 
megszüntetésére. 

A titán-dioxid célzottan javítja az oxigén,- és a glükóz felvételt , stimulálja a sejtek energiacsere 
folyamatait,  gyors regenerálódást eredményez a sérült, gyulladt szövetekben.

A kúp aktív összetevői  komplex hatást fejtenek ki: görcsoldóhatás,  fájdalomcsillapító,  baktéri-
umölő, valamint a sebek és a fekélyek gyógyuláselősegítő hatások. Megszüntetik a negatív tüneteket 
a gyomor-bélrendszerben és a szervezet egészében: hasmenés, intoxáció, a bél motorikus funkciók 
rendellenességei;  stabilizáló hatást gyakorolnak a sejtmembránra,így megakadályoznak  a májra 
gyakorolt káros hatásokat és helyreállítják a fertőzött májsejteket. Serkentik a jótékony mikro-

-
-

tása kombinálva a gyulladás gátló-, és többi funkcióval együtt megvédi a hepatocitákat a káros 
fertőző és a toxikus hatású számos faktoroktól, azaz májvédő hatást gyakorol.

Múmio stimulálja a máj protein-funkcióját és a retikuloendoteliális rendszerét, enyhe görc-
soldóhatást gyakorol. Fékezően hat a béltónusra és közvetlenül a bélfalák simaizom elemeire, vala-
mint blokkolja a hisztamin-szerotoninerg bélszerkezeteket. Múmio kifejezett choleretic hatású, 
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Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%



hasonló a holekinetikihez. Múmio ellazítja az epevezetéksimaizom tónusát és elősegíti az epeáram-
lását az epeösszetételében lévő koleszterin és a bilirubin koncentráció befolyásolása nélkül. 

Kamilla az egyik legjobb hatóanyag a gyomornyálkahártyája krónikus és akut gyulladás 
kezelésére. Kamilla pihentetően hat a simaizomzatra, ezzel enyhítve a görcsöket. Kamilla csökkenti a 
pepszin proteolitikus aktivitását, gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. Az illóolajok és a camazulene 
jelenléte miatt megindul a lipid-peroxidáció gátlása, az antioxidáns folyamat. 

A vérfű alkaloid komplexe gerjeszti a bélmozgást, serkenti a nyálelválasztást, gátolja az autonóm 
idegrendszer reaktivitását. Vérfű segít anyagcsere folyamatok szabályzásában, normalizálja az 
emésztést, fájdalomcsillapító hatású.

Kúpok használata javallat preventív céllal és  a fotodinamikus terápiában  a gyomor-bélrendszeri 
széles spektrumú betegségek kezelésében. Bevonja és gyengéden nyugtatja a nyálkahártyát, növeli 
a vér áramlását és megakadályozza bélfal ischaemiás károsodását, elősegíti a bélbolyhok és a 
bélnyálkahártya regenerálódását. Puhító és gyulladáscsökkentő hatású, megszünteti a rektális disz-
komfort érzését (viszketés, égő érzés, irritáció).  Hosszantartó hidratáló hatású a végbél nyálkahártyá-
jára.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Gyomorfekély és nyombélfekély
• Crohn-betegség
• Colitis ulcerosa
• Gyomorhurut
• Krónikus hasnyálmirigy-gyulladás
• Krónikus epehólyag-gyulladás
• Krónikus hepatitis
• Pre-cirrhosis feltételek
• Kismedencei adhezív betegség
• Enterocolitis
• Székrekedés

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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