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SCHALI® Care–MR fér� végbélkúp erősen tónizáló, stimuláló és általánosan frissítő, javítja a szex-
uális funkciókat, alkalmazható a fér� reproduktiv és az erekciós funkciók rendellenességei 
megelőzésére és komplex kezelésében.

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. A kúpok célzattan hatnak az anyagcsere javítására, növelik a vér áramlását a kisme-
dencei szervekben, serkentik a tápanyagok és az oxigén beépülését a sejtekbe.

Aktív ásványi és növényi kúp összetevői hozzájárulnak az anyagcsere folyamatok aktiválásához, a 
vegetatív és az endokrin rendszer szabályozásához, így erősítik a nemi szervek tónusát, tágulnak a 
perifériás erek, javul a vér áramlása a nemi szervekben, ami pozitívan hat az erekció szabályozásnak 
fő mechanizmusaira és növeli a libidót.

Ginseng gyökér kivonat serkentő hatású, az oxidatív folyamatok növelésével, aktívan hat az 
anyagcserére, ami gyorsítja a zsír lebontását; a panakvilon (glikozid) stimulálja az endokrin rendszert, 
hozzájárul a hormon szint szabályozásához; a ginzenin (glikozid) szabályozza a szénhidrátcsere folya-
matokat, csökkenti vércukorszintet a glikogén szintézis növelésével.

A kúpok rendszeres használata elősegíti a tesztoszteron-termelését, növeli az erekció idejét és a 
szexuális vágyat.

A termék használható megelőzési céllal és a széles spektrumú urológiai betegségek komplex 
terápiában is, az immunrendszer stimulálására (speci�kus és nem speci�kus), és az ellenálló képesség 
növelésére a kedvezőtlen tényezőkkel szemben.

A termék anti-allergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
Szexuális diszfunkció:
•  Libidó zavar (alacsony libidó, nemi vágy elvesztése,nemi élvezet hiánya)
•  Szexuális izgalmi zavar (merevedési zavar, erekció hiánya)
•  Orgazmus zavarai (korai magömlés, bradyorgasmia, hypoorgasmia, anorgasmia)
•  A félelem, "a szexuális vágyakozás szindróma"

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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