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Жіночі вагінальні супозиторії для гігієни і профілактики менструальних розладів SCHALI® 
Care-FM нормалізують рівень статевих гормонів і призначені для місцевого застосування в 
гінекології для лікування і профілактики розладів менструального циклу.

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 піхві, всмоктуються в слизову оболонку, надають регенеруючу дію, а 
також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах. Активні компоненти 
мінерального і рослинного походження спричиняють протианемічну і антиоксидантну дію.

Гріффонія надає активуючу  дію на ендокринну систему, впливає на неспецифічну 
реактивність організму і координує метаболізм.

Муміє надають живильну підтримку всім органам жіночої репродуктивної системи, є 
джерелом фітоестрогенів, що робить застосування супозиторіїв особливо ефективним після 
перенесених гінекологічних операцій і при нестачі власних статевих гормонів (синдром 
виснажених яєчників, менопауза). Регулюється ендокринний баланс, зміцнюється функція 
яєчників, полегшуються симптоми клімаксу, запобігає надмірна стимуляція молочної залози 
естрогенами.

Ромашка нормалізує функцію гіпофізу і баланс жіночих статевих гормонів – лютеїнізуючого 
та фолікулостимулюючого, пролактину, естрогенів і прогестерону. Регулює менструальний 
цикл, стабілізує жіночий ендокринний баланс, зокрема, рівновагу рівнів естрогену і 
прогестерону. Полегшує симптоми, пов'язані з гормональними порушеннями: при 
передменструальному синдромі, рясних кровотечах і в період менопаузи.

Регулярне застосування супозиторіїв сприяє відновленню обміну речовин, зміцненню 
захисних сил організму, зниженню стомлюваності та підвищенню працездатності, а також 
допомагає підтримувати гарне самопочуття протягом всього менструального циклу. 
Менструальний цикл стає більш регулярним, рідше спостерігаються хворобливі менструації, 
зменшується інтенсивність кровотечі, в результаті чого знижується ризик залізодефіцитної 
анеміі. Зменшується вираженість різних симптомів ПМС, усувається емоційне напруження, 
зменшуються больові відчуття.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і при комплексній 
терапії порушень менструального циклу.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• ПМС
• Порушення менструального циклу
• Гіпоменорея. Мізерні місячні
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• Альгоменорея. Болючі місячні
• Аменорея. Відсутність менструацій
• Порушення ановуляторного циклу

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовувати вагінально.
Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками 

акуратно ввести супозиторій у піхву. 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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