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SCHALI® Care–MF fér� végbélkúp stimuláló és általánosan frissítő hatást fejt ki, alkalmazható a 
fér� nemiszervek korral járó és funkcionális rendellenességek kezelésére és megelőzésére.

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 kúpkomponensei és azok összetevői (béta-szitoszterin, A-vita-
min, cink és magnézium) jótékony hatást gyakorolnak a prosztata működésére .

Az E-vitamin és a cink javítják a merevedési funkciót, és normálizálják a spermatogenezis folya-
matát. A �avonoidok, a �toszterolok, a kloro�ll valamint a C-, és az A-vitaminok védik az urogenitális 
szervek szövetét és az ereket a gyulladástól. A kúp aktív összetevői hatással vannak a fér� reproduktív 
rendszerre, a nem gyulladásos jellegű különböző betegségek tünetei megszüntetésére, citotoxiku-
san hatva a prosztata hyperplasticus sejtjeire, a szöveti tápanyag felhasználás és az anyagcsere folya-
matok javításával. Javítja a véráramlást a prosztatában, a prosztata szöveti nyomás csökkenésével a 
simaizom lazítása által, valamint kombinált fájdalomcsillapító és izomlazító hatást fejt ki.

A kúpok rendszeres használata hozzájárul az érrendszer normalizálásához, serkenti az endotheli-
um-függő relaxációs faktor termelését, tágítja a kis artériákat, növeli a erek tónusát, csökkenti a vasz-
kuláris permeabilitást, ödéma ellenes hatású, stabilizálja az eritrociták és a trombociták membránjait

A termék alkalmazható megelőzési céllal és a széles spektrumú urológiai betegségek komplex  
terápiában is, thrombocytagátló hatás elérésére.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Prosztata hiperplázia I, II stadium
• Krónikus kismedencei fájdalom szindróma
•  Peyronie-betegség
• Varicocele
• Hydrocele
• Mellékhere cisztája
• Ondó zsinór cisztája

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.
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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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