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Чоловічі ректальні супозиторії  SCHALI® Care-MR надають тривалий стійкий фотоефект, 
мають виражений загальнозміцнювальну, загальностимулюючу і тонізуючу дію, покращують 
статеву функцію і можуть застосовуватися під час комплексної терапії та профілактики 
чоловічих репродуктивних розладів і порушень еректильної функції.

ФОРМА ВИПУСКУ:
Капсули жирові профілактичні, 2г.

СКЛАД:
Масло какао, ефірні масла: троянди, ромашки, лакриці, чистотілу, гріффонії, гарбуза, SiO2/-

TiO2-0.0006%.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і фітоекстрактів, в процесі 

поступового розчинення в піхві, всмоктуються в слизову оболонку, надають регенеруючу дію, а 
також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах Дія супозиторіїв направлена 
на поліпшення обміну речовин, посилення припливу крові до органів тазу, стимулювання 
доставку поживних речовин і кисню в клітини.

Активні мінеральні і рослинні компоненти супозиторіїв і їх складові сприяють активації 
метаболічних процесів, вегетативної і ендокринної регуляції, в результаті чого підвищується 
тонус статевих органів, розширюються периферичні кровоносні судини, посилюючи приплив 
крові до статевих органів, що позитивно впливає на центральні механізми регуляції ерекції і 
підвищує лібідо.

Екстракт кореня женьшеню надає збудливу дію, посилює окислювальні процеси, активно 
діє на обмін речовин, веде до більш швидкого розпаду жирів; панаквілон (глікозид) стимулює 
ендокринну систему, сприяє створенню в організмі необхідного рівня гормонів; гінзенін 
(глікозид) регулює процеси обміну вуглеводів, викликає зниженню рівня цукру в крові, 
збільшує синтез глікогену.

Регулярне застосування супозиторіїв сприяє виробленню тестостерону, збільшення часу 
ерекції і статевого потягу.

Продукт застосовується як з метою профілактики, так і під час комплексної терапії 
широкого спектру урологічних захворювань для стимуляції імунітету (специфічного і 
неспецифічного) та підвищення резистентності організму до несприятливих факторів.

Препарат має гіпоалергенні  властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
- Розлади статевої функції:
   • зниження сексуального потягу;
   • втрата сексуального потягу;
   • відсутність статевого задоволення.
- Розлади статевого збудження:
   • Недостатня ерекція;
   • Відсутність ерекції.
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- Розлади оргазму:
   • Рання еякуляція;
   • Брадіоргазмія;
   • Гіпооргазмія;
   • Аноргазмія.
- Зняття страху "синдрому тривожного очікування під час сексу".

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовувати ректально.
Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками 

акуратно ввести супозиторій у задній прохід, лежачи на боці. Вводити по 1 супозиторію 2 рази / 
добу протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

ПОБІЧНІ ДІЇ:
Побічних дій не виявлено.
Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Протипоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:
Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі 

не вище 25 ° С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.
Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби SCHALI® Care виробляються за ліцензією No. 286-S
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