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SCHALI® Care–ME fér� végbélkúpok rendelkeznek antiarrhythmiás és vérnyomáscsökkentő, 
valamint tremor csökkentő, fejfájást enyhítő, agyi erek vérellátás javító hatással, használata javallat az 
endokrin és nyirokrendszeri megbetegedések kezelésére és megelőzésére irányuló komplex 
terápiában.

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 segítenek csökkenteni a zsír 
felszívódását a bélben, a hasnyálmirigy enzim- lipáz tevékenysége elnyomásával, hatással vannak az 
zsírlebontó enzimekre, ami a zsír kivezetését eredményezi módosítatlan állapotban és ezzel 
megkönnyíti a máj működését.

A kúpok aktív összetevői erőteljes gyulladáscsökkentő hatásúak, meggátoljak az autoimmun 
antitestek kialakulását a pajzsmirigyben, enyhítik intoxikációt, fájdalomcsillapító hatást gyakorolnak 
minden típusú anyagcsere folyamataira.

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

Az E-vitamin részt vesz a protein anyagcsere folyamataiban, amelyek a pajzsmirigy hormonok 
összekötői, befolyásolja a belső elválasztási mirigyek funkcióit, védve az általuk termelt hormonokat 
a túlzott oxidációtól.

A tökmagolajban lévő  cink és magnézium részt vesznek az inzulin kibocsátásában, szabályozzák 
az idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer tevékenységét (lehetővé teszik a tachycardia, izzadás, 
remegés, és a szorongás megszüntetését).

A termék használható higiénikus megelőzési céllal és széles spektrumú endokrin betegségek 
komplex terápiában, az érpermeabilitás csökkentésére, ödéma megszüntetésére valamint a pajzsmi-
rigy gyulladási folyamatok megállítására.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Elhízás
• Cukorbetegség
• Pajzsmirigy-gyulladás
• Hipertireózis
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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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