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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Fér� végbélkúp
SCHALI® Care–MO

Ortopédiai rendellenességek

SCHALI® Care–MO fér� végbélkúpok szöveti regenerációs folyamatok javítására és az ortopédiai 
rendellenességek megelőzésére, alkalmazhatóak az immun-rehabilitációs terápiában, különösen a 
betegség utáni lassú felépülés során, az ízületi és csont- és mozgásszervi rendszer meg-
betegedéseknél.

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 sejtszintű energiaáramlásához, 
serkentik az anyagcserét, a mikrokeringést, szöveti oxigenizációt, így gyorsan és hatékonyan csök-
kentik fájdalmat, ödémákat és a merevséget, növelik az alkalmazkodó képességet az ízületeknek az 
intenzív �zikai megterhelés alatt.  

A tökmagolajban lévő kalcium és a foszfor szükségesek a porc és a csontszövet normál 
működéséhez, segítenek növelni a gerinc-, és a medence-csontsűrűséget, formálni a csontszövet 
normál szövettani-szerkezetét. Megelőző hatással vannak a csonttörés kiállakulására.

Az édesgyökér kivonat gyulladáscsökkentő, adaptogén és helyreállító hatást fejt ki.
Kamilla kivonat erős gyulladáscsökkentő, adaptogén és helyreállító hatást fejt ki. A gyulladás 

gátló kamillakivonat védi a szervezet sejtjeit a további károsodástól, a folyamat exszudatív fázisa 
gyengülésével, a leukocita és a makrofág in�ltrációval, valamint a sejt-proliferáció fokozásával. 

A kúpok rendszeres használata segít megállítani a degeneratív folyamatok progresszióját a 
mozgásszervi rendszerben és hozzájárul a pozitív klinikai hatás eléréséhez, akár a teljes remisszióig.

A termék használható higiéniai céllal, megelőzésre és komplex terápiában széles spektrumú 
ortopédiai rendellenességek kezelésére, elősegítve az ásványi-csontsűrűség növekedését, kettős 
hatást gyakorol a csont remodulációra, stimulálva az új csontképződését és csökkentve a csont 
reszorpció sebességét, valamint hozzájárul a csont szilárdság növeléséhez.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• Arthritis 
• Osteoarthritis 
• Kontrakciós zavar
• Polyarthritis feltételek
• Bechterew-kór
• Traumás ízületi gyulladás
• Di�úz kötőszöveti betegség
• Post-traumás és műtét utáni fájdalom szindróma.
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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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