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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női végbélkúp 
SCHALI® Care–FV

Szív- és érrendszeri betegségek

SCHALI® Care–FV női végbélkúpok higiéniai használatra és érrendszeri megbetegedések 
megelőzésére, hosszantartó fotoaktiv hatással rendelkeznek, serkentik a keringési rendszer funkcióját 
és segít a szabályos szívműködés visszaállításában .

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. 

Növényi és ásványi összetevők és az alkotóelemei biztosítják a szervezet számára szükséges tápa-
nyagokat (vas, réz, cink, C-vitamin, E-vitamin, B-vitaminok) szintéziséhez szükséges fehérjét, amelyek 
szabályozzák a szív-érrendszer működését. Ez lehetővé teszi hatékonyan csökkenteni az érfalak 
koleszterinszintjét és megelőzni az atheroscleroticus sérülések kialakulását, valamint helyreállítani a 
normális vérnyomást.

A kúpok rendszeres használata normalizálja az energiai és az elektrolit anyagcserét a szívizomban, 
segíti a kreatin-foszfát felszívódását, az ATP felhasznosítását a szívvel, növeli a glikogén szintet a szívi-
zomban. A kúpok normalizáló hatással vannak a szívfrekvenciára, valamint mérsékelnek a szív tónu-
sos állapotát, ezzel javítva a szívizom működését. Ez lehetővé teszi hatékonyan csökkenteni az érfalak 
koleszterinszintjét és megelőzni az atheroscleroticus sérülések kialakulását, valamint helyreállítani a 
normális vérnyomást.

A kamillavirág görcsoldó tulajdonságai segítenek koszorúér és agyi erek szelektív értágulását és 
vérnyomáscsökkentő hatással rendelkeznek. A görcsoldó hatásmechanizmushoz kapcsolódik a 
m-cholinolytic glikozidok jelenléte a kamillában. Kamilla illóolaj némileg megerősíti és elmélyíti a 
légzést, felgyorsítja a pulzusszámot, tágítja az agyereket, fertőtlenítő és gyulladásgátló tulaj-
donságokkal rendelkezik a  benne lévő kamazulénnek köszönhetően.

Múmio jelentős hatással van a fehérje, szénhidrát, zsír és ásványi metabolizmusra, aktívan 

mellékvese kéregben és más létfontosságú szervekben, ami hozzájárul az általános ellenálló 
képességét erősítéséhez és fokozza az a szervezet adaptív tulajdonságait a különböző endogén és 

-
-

aktiválással, és a neurotrop, különösen pro-adrenergic hatás elérésével. Shilajit nagyon hatékony a 
miokardiális infarktusnál, normalizálja metabolikus és szabályozó folyamatokat a szívizomban, 
különösen a nekrózis és peri-infarktus zónában (fokozott glikogén tartalom a szívroham területén, 
lipidek, zsírsavak, foszfolipidek, trigliceridek, az ATP és ADP , kreatin-fosforsav, vas, réz, transzferrin 
aktivitás és a vér cöruloplazmin).
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Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%



A vérfűkivonat aktiválja a nemspeci�kus immunválasz reakciót, fokozza a szervezet természetes 
ellenállását, növeli az a T- és a B-immunsejtje hatékonyságát, helyreállítja az elnyomott immunválaszt, 
fokozza a fagocitózist.

Gri�on aktiváló hatást gyakorol az endokrin rendszerre a szervezet nem-speci�kus reaktivitásra és 
koordinálja az anyagcserét.

A terméket lehet használni, higiénikus célokra megelőző hatás elérésére és integrált fotodinami-
kus terápiában, széles körű érrendszeri betegségek kezelésében, szívizom működés fenntartására, a 
mikro keringés javítására, a vaszkuláris permeabilitás normalizálására, vaszkuláris szövetek ödémái 
csökkenésére és a vaszkuláris falak metabolikus folyamatai javítására.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Érelmeszesedés 
• Kötőszöveti szívizomgyulladás 
• Szívischaemia
• Szívelégtelenség
• Artériás hipertónia

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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