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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női hüvelykúpok
SCHALI® Care–FM

Menstruációs rendellenségek

SCHALI® Care–FM női hüvelykúpok higiéniai célokra és a menstruációs zavarok megelőzésére 
valamint a hormonális szint helyreállítására, helyi alkalmazásúak, használhatóak a nőgyógyászatban, 
fotodinamikus terápia alatt a  menstruációs ciklus rendellenességei megelőzésére és kezelésére.

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

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.

HATÁS MECHANIZMUS:
-

nak fel a hüvelyben, felszívódnak a nyálkahártyájában, gyulladáscsökkentő, regeneráló hatást 
gyakorolnak, valamint erősítenek az érfalakat, javítják a vér áramlását a hajszálerekban. Növényi és 
ásványi összetevők és alkotóelemei antioxidáns és citotoxikus hatást fejtenek ki. 

-
tására és koordinálja az anyagcserét. 

Múmio tápláláló hatással van a női reproduktív rendszer valamennyi szervére, egyik forrása a 

hiányos nemihormonok esetén (kimerült petefészek szindróma, menopauza). Az endokrin 
egyensúly visszaállítása erősíti a petefészkek működését, enyhítheti a menopauza tüneteit, mega-
kadályozza az emlő túlzott ösztrogén stimulációját.

Kamilla normalizálja az agy alapi mirigy működését és a női nemi hormonok egyensúlyát - lutein-
izáló hormon, folliculus-, prolaktin, ösztrogén és progeszteron szintet. Stabilizálja a női endokrin 
rendszer egyensúlyát, különösen a ösztrogén és progeszteron egyensúlyát. Szabályozza a men-
struációs ciklust. Enyhíti a hormonális zavarok tüneteit: premenstruációs szindróma, erős vérzés, 
menopauza tünetei.

A kúpok rendszeres használata hozzájárul a metabolizmus helyreállításához, erősíti a szervezet 
védekezőképességét, csökkenti a fáradtságot és növeli a teherbíró képességet, valamint segít fenn-
tartani a jó közérzetet a menstruációs ciklus alatt. 

A menstruációs ciklus szabályosabba válik, ritkábban fordul elő a fájdalmas menstruáció, csök-
ken a vérzés intenzitása, ezáltal csökken a vashiány és vérszegénység kockázata. Csökkenti a PMS 
különböző tünetek súlyos megnyilvánulását, megszünteti az érzelmi feszültséget, valamint enyhíti a 
fájdalom érzetét.

Kúpok használata javallat mind a preventív használatra, mind a fotodinamikus terápiában a men-
struációs ciklus rendellenességei komplex kezelésében.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• PMS
• Menstruációs ciklus rendelleneségei
• Gipomenoreya. 
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Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%



• Algomenoreya. 
• Amenorrhea 
• Anovulációs ciklus rendellenességei 

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

hüvelybe. 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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