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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női végbélkúp 
SCHALI® Care–FU

Húgyúti rendszer betegségei 

SCHALI® Care–FU női végbélkúpok higiéniai használatra és a húgyuti rendszer  betegségei 
megelőzésére,  magas fotoaktivitással rendelkeznek, hosszantartó baktericid és bakteriosztatikus 
hatást gyakorolnak a kismedencei szervekre, elősegítik a vesefunkció és a vizelés normalizálását, 
növelik a szervezet általános védekező képességét.

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. 

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. 

A baktericid és bakteriosztatikus hatást kifejtése hozzájárul a kismedencei szervek állapota 
javításához.

A kúpok antibakteriális hatás kifejtése annak is köszönthető, hogy a  propolisz összetételében 
különböző növények illóolajok és illékony anyagok teljes spektruma található. A propolisz tartalmaz 

-
ta-aktivitást az immunsejtekben.

Múmió erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, csökkenti az  exudative és a proliferatív 

tartalmának köszönhető, amely vizelethajtó valamint gyulladáscsökkentő hatású). A Múmio gyul-
ladáscsökkentő hatásmechanizmusban szerepet játszik annak hatása a hypophysis-mellékvesekéreg 
rendszerre, katekolaminok cseréjére. Regeneráló, antimikrobiális, antitoxikus, hypoxia és adaptogén 
tulajdonságokkal rendelkezik.

Kamillavirágkivonat gyulladáscsökkentő hatása az azt alkotó hatóanyagoknak köszönheti, amely-
ek gátolják a ciklooxigenáz és a lipoxigenáz enzimeket, ezzel leszorítják a prosztaglandinok és 
leukotriének termelését valamint csökkentik a gyulladásaktivitását.

ellenállását, növeli az a T- és a B-immunsejtje hatékonyságát, helyreállítja az elnyomott immunválaszt, 
fokozza a fagocitózist.

A terméket lehet használni higiénikus preventív célokra és a fotodinamikus terápiában átfogó 
széles spektrumú húgyúti rendszer  betegségek kezelésében.  Megakadályozza az ásványi anyagok 
kristályosodását, a homok és a kövek kialakulását a húgyutakban, valamint szabályozza a kolloid és a 
krisztalloid egyensúlyát a vizeletben.

A kúpok rendszeres használata erősítő hatással van a diurézisre, növeli a húgysav kiválasztását a 
vesekövekkel rendelkező betegeknél, hozzájárul a vesehomok és a kis kövek kimosásához, valamint a 
nagyméretű vesekövek csökkentéséhez

A termék anti-allergén hatású.
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Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%



INDIKÁCIÓK:
• Pyelonephritis
• Pee-só hajlamosság
• Húgyhólyaggyulladás
• Neurogén hólyag
• Vizelettartási problémák
• Húgycsőgyulladás

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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