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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Fér� végbélkúp
SCHALI® Care–MA

Autoimmun és szisztémás bőrbetegségek

SCHALI® Care–MA fér� végbélkúpok higiéniai használatra, valamint az autoimmun és 
bőrgyógyászati szisztémás betegségek megelőzésére és kezelésére, általánosan erősítő és stimuláló 
hatású, javítják a szövetek regenerálódását, antimikrobiális és antitoxikus hatással rendelkeznek.

TERMÉK KÜLLEME:
Preventív, kapszula formájú szilárdzsír kúp, 2g.

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.
Kakaóvaj, illóolajok: rózsa, kamilla, édesgyökér, celandin, gri�onia, sütőtök, SiO2 / TiO2-0.0006%

HATÁS MECHANIZMUS:
A kúpok alapja természetes növényi olajok, ásványi anyagok, valamint �tokivonatok, melyek 

fokozatosan oldódnak fel a végbélben, felszívódnak a végbél alsó szakaszában, gyulladáscsökkentő, 
regeneráló hatást gyakorolnak, valamint erősítenek az érfalakat, javítják a vér áramlását a 
hajszálerekben. Növényi és ásványi összetevői és a komponensei antioxidáns hatást gyakorolnak, 
védelmet nyújtanak sejtmembránoknak sérülés ellen (stabilizálnak), a lizoszómáknak (gátolják 
autolízisét), a mitokondriumoknak, ezzel tartós antioxidáns és sejtvédő e�ektus jön létre. Ebben a 
minőségében, növényi és ásványi antioxidánsok együttesen hatnak a szervezetvédő antioxidáns 
rendszerrel, ezzel megkönnyítve a szabad gyökök "kioltási" feladatát, lipidperoxidáció megállítását. A 
növényi antioxidánsok membránstabilizáló és citoprotektív hatása használható számos krónikus 
gyulladásos folyamatok enyhítésére.

A kúpok farmakodinamikájára irányítottan elnyomja az immunrendszer agresszivitását. Kúpok 
befolyásolják a gyulladáskeltő citokinek termelését (FNO-a, IL-1) erőteljes méregtelenítő, antioxidáns 
és membránstimuláló hatásúak.

Az édesgyökér kivonat erős gyulladáscsökkentő, antiallergén, adaptogén és regeneráló hatást 
fejt ki.

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. 

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladásos megbetegedések tünetei 
megszüntetésére. A titánium hatása alatt visszaállnak az energiacsere folyamatok a sejtekben, ami 
serkenti az anyagcserét, a mikro keringést, a szöveti oxigenizációt, ezzel gyorsan és hatékonyan csök-
kentve a fájdalmakat és az ödémákat, növeli a szervezet adaptációs képességét.

A kúpok rendszeres használata hozzájárul toxinok, nehézfémek eltávolításához a szervezetből, 
gátolja a lipidperoxidációt, szisztémás gyulladás gátló hatást gyakorol.

A termék használható higiénikus célokra megelőzésre és a monoterápiá részeként az  immun-re-
habilitáció alatt, különösen a betegség utáni elhúzódó felépülés során, valamint a komplex és fotodi-
namikus terápiában az autoimmun rendszer és bőrgyógyászati betegségek széles spektrumában, 
egyidejűleg az antibiotikumok és antivirális szerek használatával.

A termék anti-allergén hatású.
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INDIKÁCIÓK:
• A szisztémás lupus erythematosus
• A rheumatoid arthritis
• A szisztémás scleroderma
• Autoimmun thyreoiditis
• Vérzéses vasculitis
• Polyarteritis nodosa
• Ekcéma
• Az atópiás dermatitis
• Psoriasis

ALKALMAZÁSI 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:
Ellenjavallat nincs.

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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