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Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики ортопедичних захворювань SCHALI® 
Care-FO покращують регенерацію тканин і можуть застосовуватися для профілактики, 
комплексного лікування та імунореабілітаційних заходів, зокрема, при неповному одужанні 
після перенесеного захворювання, захворюваннях суглобів і ОРА.

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 нижніх відділів 
прямої кишки, надають протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і 
покращують кровотік в капілярах. Дія рослинних і мінеральних компонентів і їх складових 
сприяють відновленню енергообміну в клітинах, стимуляції обмінних процесів, 
мікроциркуляції, насиченню тканин киснем, що дозволяє швидко і ефективно зняти біль, 
набряклість, скутість, збільшити адаптаційні можливості суглобів при інтенсивних фізичних 
навантаженнях.

Кальцій і фосфор, що входять до складу муміє, необхідні для нормального функціонування 
хрящової і кісткової тканини, сприяють збільшенню мінеральної щільності кісток хребта, тазу 
тощо, формування кісткової тканини із нормальною гістологічною структурою. Запобігають 
переломів кісток. Муміє підсилює регенерацію різних тканин, надає як протизапальну, 
антитоксичну, імуно - і загальнозміцнюючу дію, так і відновлювальну дію. Муміє робить помітний 
вплив на регенерацію травмованої м'язи, що призводить із одного боку до прискорення 
загоєння м'язової рани, з іншого боку стимулюється проліферація міобластів і фібробластів. В 
основі впливу муміє на регенераторні процеси м'яких тканин організму лежить його здатність 
стимулювати синтез нуклеїнових кислот і сприяти прискореному проходженню кліткою 
мітотичного циклу.

Екстракт квіток ромашки виявляє виразну протизапальну, адаптогенну і репаративну дію. 
Протизапальна активність ромашки проявляється в захисті клітин організму від подальшого 
пошкодження, в ослабленні ексудативної фази процесу, в лейкоцитарній та макрофагальній 
інфільтрації, в посиленні проліферації клітин.

Чистотіл стимулює імунну систему, знімає спазми, володіє унікальними антибактеріальними 
і дезінфікуючими властивостями, оберігає і захищає організм, активує неспецифічні реакції 
імунітету, підсилює природну резистентність організму, підвищує ефективність Т- і В-ланок 
імунної системи, відновлює пригнічені імунні реакції, підсилює фагоцитоз.

Регулярне застосування супозиторіїв допомагає зупинити прогресування 
дегенеративно-дистрофічних процесів опорно-рухового апарату і сприяє розвитку 
позитивного клінічного ефекту аж до повної ремісії.
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Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і під час 
комплексної терапії широкого спектру  ортопедичних захворювань, виявляє подвійну дію на 
кісткове ремоделювання, стимулює утворення нової кістки і знижуючи швидкість резорбції 
кісткової тканини, збільшує міцність кістки.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• Артрити
• Артрози
• Контрактури
• Поліартрити
• Анкілозуючий спондилоартрит
• Травматичні артрити
• Дифузні хвороби сполучної тканини
• Посттравматичний і післяопераційний больовий синдроми

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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