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ІНСТРУКЦІЯ
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Жіночі ректальні супозиторії
SCHALI® Care–FV

Серцево-судинні захворювання

Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики захворювань серцево-судинної 
системи  SCHALI® Care-FV надають загальнозміцнюючий і загальностімулюючий ефект, 
сприятливо впливаючи на загальний стан серцево-судинної системи, і можуть застосовуватися 
для комплексного лікування і профілактики порушень кардіофункціі.

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. Рослинні  та мінеральні компоненти і їх складові 
забезпечують організм необхідними мікроелементами та вітамінами (залізо, мідь, цинк, вітамін 
С, вітамін E, вітаміни групи В) для процесів синтезу білків, що регулюють діяльність 
серцево-судинної системи. Завдяки цьому можна ефективно знизити рівень холестерину, що 
міститься на стінках судин, запобігаючи виникненню атеросклеротичних бляшок, а також 
відновити нормальний рівень артеріального тиску.

Регулярне застосування супозиторіїв сприяє нормалізації порушеного в серцевому м'язі 
енергетичного і електролітного обміну, допомагає засвоєнню креатинфосфату, використанню 
серцем АТФ, збільшує вміст глікогену в серцевому м'язі. Активні компоненти надають 
нормалізуючий вплив на ритм серцевих скорочень, а також помірну кардіотонічну дію, 
покращують роботу серцевого м'яза.

Спазмолітичні властивості ромашки сприяють виборчому розширенню коронарних судин і 
судин головного мозку, а гіпотензивна дія сприяє нормалізації венозного тиску. Механізм 
спазмолітичної дію ромашки пояснюється м-холінолітичними властивостями глікозидів 
рослини. Ефірна олія ромашки дещо підсилює і поглиблює дихання, пришвидшує ритм серцевих 
скорочень, розширює судини головного мозку, а також має дезінфікуючі та протизапальні 
властивості завдяки наявності в ньому хамазулена.

Муміє чинить активний вплив на біохімічні та фізіологічні процеси внутрішньоклітинних 
структур серця, головного мозку та інших життєво важливих органів, що сприяє посиленню 
загальної опірності і підвищенню адаптаційних властивостей організму до різних ендо- і 
екзогенних негативних факторів та до фізичного навантаження. Механізм адаптогенної дії муміє 
пов'язаний із наявністю комплексу макро- і мікроелементів в його складі, та з активацією 
гіпофіз-адреналової системи, а також наявністю нейротропного, зокрема адренопозітівного 
ефекту. Муміє має високу ефективність при інфаркті міокарда, що виявляється в нормалізації 
порушених обмінних і регуляторних процесів всередині міокарду і, особливо в осередку 
некрозу і періінфарктній зоні (підвищується вміст глікогену в зоні інфаркту та періінфаркту, 
вміст ліпідів, жирних кислот, фосфоліпідів, тригліцеридів, АТФ і АДФ, креатинфосфорної кислоти, 
заліза, міді, активність трансферину і церулоплазміну крові).
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Чистотіл активує неспецифічні реакції імунітету, підсилює природну резистентність 
організму, підвищує ефективність Т- і В-ланок імунної системи, відновлює пригнічені імунні 
реакції, підсилює фагоцитоз.

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

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і при комплексній 
терапії широкого спектру серцево-судинних захворювань для підтримки роботи серцевого 
м'язу, поліпшення мікроциркуляції, нормалізації проникності судин, зняття набряклості тканин 
судин і поліпшення метаболічних процесів в стінках судин.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
•   Атеросклероз
•   Міокардит при захворюваннях сполучної тканини
•   Ішемічна хвороба серця
•   Серцева недостатність
•   Артеріальна гіпертонія

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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