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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Fér� végbélkúp
SCHALI® Care–MN

Idegrendszeri betegségek

SCHALI® Care–MN fér� végbélkúp  javítja az anyagcsere és a sejtregenerálódás folyamatait , 
stimulálja az immun védelmet, javallat az idegrendszer betegségei 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 összetevői hozzájárulnak a sejtszíntű energiaáramlásához  az 
izmokban és egyéb szövetekben, valamint a szabadsejtekben (limfociták, makrofágok, stb), és az agy 
neuronokban. Ez biztosítja indukáló hatást, amely javuló tendenciát mutat a  mentális és �zikai 
teljesítő képesség terén, frissesség, erőnlét és az energia növekedésében

A kúpok rendszeres használata segít a gondolkodási folyamatok gyorsításában, tisztázza a gon-
dolkodás menetét, csökkenti az álmosságot, a fáradtságot és lehetőséget ad komplex feladatok 
gyors elvégzésére, csökkenti a reakcióidőt, fokozza a motorikus aktivitást és erősíti feltételes re�ex-
eket.

Javul a központi idegrendszer funkcionális aktivitása, de nem az agyi stimulációval receptorosan 
vagy mediátorosan, ami jellemző a központi idegrendszer stimulánsokra általában. A celluláris hatás-
mechanizmusa magában foglalja az anyagcsere folyamatok szabályozását és rendelkezik egy védő 
gátlással a központi idegrendszerre, amely csökkenti ingerlékenységet és idegi feszültséget, javítja a 
mentális állapotot. Blokkolja az adrenalin és noradrenalin kibocsátását (a fő stressz hormonok), a test 
megtisztul a méreganyagoktól és a szabad gyököktől, amelyek pusztítják az agyszövet sejtjeit. Az 
anyagcsere folyamatok stimulálásával növeli a mellékvese adrenalin szekrécióját, ami a vércukorszint 
növekedéséhez vezet és stimulálja a szívműködését.

Gri�on javítja a hangulatot és helyreállítja az egészséges alvás minden fázisát: elalvás, gyors és 
felszínes alvás, csökkenti a depressziót, ingerlékenységet, szorongást valamint az érzelmi labilitást.

Kamilla összetételében lévő illóolajok, kamazulén, apigenin glikozidok, kumarinok, �toszterolok, 
C-vitamin valamint nikotinsav széles körű hatást fejtenek ki - görcsoldó, szedatív, antiszeptikus, 
fájdalomcsillapító, ezzel elősegítik a granulációs szövetek regenerálódását.

A termék használata javallat higiénikus megelőzési céllal és a széles spektrumú idegrendszeri 
betegségek komplex terápiában, amely a mentális és a �zikai teljesítmény  helyreállítására irányul, a 
pszichoszomatikus egészség és a jobb életminőség elérésére.

A termék anti-allergén hatású.
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INDIKÁCIÓK:
• Dystonia
• Szédülés
• Alvási zavarok
• Neuralgia
• Neuropátia
• Szklerózis multiplex
• Migrén (fejfájás)

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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