
გამოყენების ინსტრუქცია
SMC SCHALI® 

კოლიე სილიკონის მინერალური კომპლექსის საფუძველზე ადამიანის 
ორგანიზმში სეროტონინის ბალანსის ნორმალიზაციისთვის 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



გამოყენების ინსტრუქცია
SMC SCHALI® 

კოლიე სილიკონის მინერალური კომპლექსის საფუძველზე ადამიანის ორგანიზმში სეროტონინის 
ბალანსის ნორმალიზაციისთვის 

გამოშვების ფორმა:
SMC SCHALI® დამზადებულია კოლიეს ფორმით, სილიკონიანი საკეტით. პროდუქტი განკუთვნილია 

მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისთვის. სილიკონის მინერალური კომპლექსის კომპონენტები არ აღწევს კანში.

შემადგენლობა:
ნაკეთობა წარმოადგენს სილიკონის მინერალურ კომპლექსს, რომელიც შესრულებულია კოლიეს სახით, 

აქტიური მინერალური კომპოზიცია “SCHALI®”-ისა (ტიტანის დიოქსიდის (ТiO2) წვრილდისპერსული სუსპენზია 
SCHALI-Т/10-S) და ჰიპოალერგენული სილიკონის საფუძველზე.

წყალი, ტიტანის დიოქსიდი, სილიკონი.

მოქმედების მექანიზმი:
კოლიე სილიკონის მინერალური კომპლექსი SCHALI® ადამიანის ორგანიზმში სეროტონინის ბალანსის 

ნორმალიზაციის საშუალებით ხელს უწყობს ადამიანის ემოციური მდგომარეობისა და ორგანიზმის სხვა 
ინტეგრალური ფუნქციების, როგორიცაა, კვებითი ქცევა, ძილი, ცირკადული რითმები, ნეიროენდოკრინული 
ფუნქციები, მეხსიერება, სწავლა, ტკივილის შეგრძნებების აღქმა, გაუმჯობესებას.

ექსკლუზიური სილიკონის მინერალური კომპლექსი “SCHALI®”-ის ურთიერთქმედების ეფექტი აამოქმედებს 
სასიცოცხლო ძალების აქტივაციის მექანიზმს და ახდენს ადამიანის ორგანიზმში სეროტონინის ბალანსის 
ნორმალიზაციას. ნაკეთობის კანთან შეხების მომენტში წარმოიქმნება სითბური რეაქცია, რომლის შედეგადაც 
ენერგეტიკული რეაქტოგენული ცენტრებით გაჯერებული განსაკუთრებული კლასის ოქსიდების კრისტალების 
ზედაპირზე, რომლებიც ნახევრადგამტარებს წარმოადგენენ, გამომუშავდება ჟანგბადის აქტიური მოლეკულები 
სილიკონის მინერალურ კომპლექსში ([O2(a1Δg)]). ჟანგბადის აქტივობის გამოვლენა ხელს უწყობს ენერგიის 
წარმოქმნას. ამის შედეგად ხდება ბიორეზონანსული ტალღური პროცესების კასკადის ამოქმედება და 
შენარჩუნება, რაც ხელს უწყობს სასიცოცხლო ენერგიის შეუფერხებელ ცირკულაციას ორგანიზმის მთელ 
ენერგეტიკულ მერიდიანებში, რომლებიც განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან გარემოს ყოველდღიური 
ნეგატიური ზემოქმედებისადმი. ბიორეზონანსული ტალღური პროცესები ასევე ახდენენ სეროტონინის ბალანსის 
ნორმალიზაციას და ხელს უწყობენ სეროტონინის უკუდაჭერის ინჰიბირების რეგულირებას პრესინაპტიკური 
უჯრედის მემბრანის მიერ სეროტონინის შეწოვის შერჩევითი ბლოკირების გზით. სინაპტიკურ ხვრელში 
ნეირომედიატორის ბალანსის ნორმალიზაციის შედეგად ძლიერდება ნეიროტრანსმისია სეროტონინერგიულ 
სინაფსებში. ეს თავის მხრივ ახდენს გამოხატულ ეფექტს, რომელიც აფერხებს და აღმოფხვრის სხვადასხვა 
პათოლოგიური მდგომარეობების სიმპტომებს. სეროტონინი წარმოადგენს ფართოდ ცნობილ ნეირომედიატორს, 
რომლის ფუნქციონირების ნორმალიზაციას შეუძლია დადებითად იმოქმედოს ადამიანის საერთო ემოციურ 
ფონზე. ორგანიზმში სეროტონინის დაბალანსებული არსებობის უზრუნველყოფა ხელს უწყობს ფუნქციონალური 
დარღვევების პროფილაქტიკას, იმუნურ, რეპროდუქციულ, ენდოკრინულ და ცენტრალურ ნერვულ სისტემებზე 
გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედების შემცირებას, ასევე სხვადასხვა ორგანოებისა და ორგანიზმის სისტემების 
სარეზერვო შესაძლებლობების ამაღლებასა და ფუნქციონალური მდგომარეობის აღდგენას.

გამოყენების ჩვენებები:
• არტერიული წნევის დარღვევები (არტერიული ჰიპერტონია ან ჰიპოტონია);
• თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევები, თავბრუსხვევები;
• დაძაბულობის თავის ტკივილი;
• შრომიუნარიანობის, ყურადღების, კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება;
• ქრონიკული დაღლილობის, მეხსიერების დაქვეითების შეგრძნება, დეპრესია, ფიზიკური სისუსტე, 

სასიცოცხლო ძალების არარსებობა);

3 ფურცლიდან - მე-2გამოყენების ინსტრუქცია SMC SCHALI® 
კოლიე სილიკონის მინერალური კომპლექსის საფუძველზე ადამიანის ორგანიზმში სეროტონინის ბალანსის ნორმალიზაციისთვის 



• შინაგანი ფსიქოლოგიური დაძაბულობა (შიში, ფობიები, შორი ფრენის სინდრომები);
• მოძრაობის დაავადების სიმპტომები (შექანება ტრანსპორტში, კინეტოზისი); 
• მეტეომგრძნობელობა;
• გაღიზიანების, დათრგუნულობის მუდმივი შეგრძნება;
• ცუდი, მშფოთვარე ძილი;
• განწყობის სწრაფი, არაადეკვატური ცვლილება;
• ტკივილის მომატებული აღქმა კუნთებასა და რბილ ქსოვილში;
• ქოშინი, გულის რითმის დარღვევები;
• სექსუალური აქტივობის მოსამატებლად;
• თვალის გუგის ძარღვებში სისხლის მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, თვალის დაძაბულობისა 

და დაღლილობის მოსახსნელად.

გამოყენების მეთოდი:
ნაკეთობა უნდა ატაროთ მუდმივად, არ მოიხსნათ ღამის საათებშიც კი. ნაკეთობა მდგრადია წყლის, 

ტემპერატურული ცვალებადობის მიმართ და შეიძლება გამოყენებულ იქნას საშუალოდ სამი თვის განმავლობაში. 
ნაკეთობის პირველი გამოყენებისას შეიძლება გაჩნდეს მსუბუქი სითბოს შეგრძნება კისრის მიდამოებში, რაც 
ორგანიზმის ნორმალურ რეაქციას წარმოადგენს და არ საჭიროებს გამოყენების შეწყვეტას. პირველი ეფექტი 
შეიძლება იგრძნოთ, ადამიანის ორგანიზმის ინდივიდუალური თავისებურებების შესაბამისად, 10 წუთის შემდეგ.

რეკომენდებულია SMC SCHALI®-ის გამოყენება ჯანმრთელი, აქტიური ცხოვრების წესის მიმდევარი 
ადამიანებისთვის, მათი სასიცოცხლო ძალების აქტივაციისა და სეროტონინის დაბალანსებული დონის 
შენარჩუნებისთვის, ნერვული სისტემისა და მთლიანად ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების მიზნებისთვის, 
ასევე ორგანიზმის დასაცავად ყოველდღიური სტრესის არასასურველი ზემოქმედებისგან.

გვერდითი მოვლენები:
გვერდითი მოვლენები არაა გამოვლენილი.
არ ვითარდება მიჩვევა და არ წარმოიქმნება შეწყვეტის სინდრომი.

შენახვისა და გამოყენების წესები:
ნაკეთობა უნდა ინახებოდეს არაუმეტეს +25°С ტემპერატურაზე, სუნის მქონე და ქიმიურ ნივთიერებებთან 

შეხების გარეშე. დაუშვებელია ნაკეთობის ტარება აბანოში, საუნაში, სოლარიუმში, მომატებული ტემპერატურის 
სხვა ადგილებში. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად ნაკეთობის გამოყენებისას ექსპლუატაციის ვადა განპირობებულია 
ორგანიზმთან მისი ურთიერთქმედებით. რეკომენდებულია ნაკეთობის ტარება 3 თვის განმავლობაში. 2-კვირიანი 
შესვენების შემდეგ რეკომენდებულია ახალი ნაკეთობის ტარების განმეორება სურვილისამებრ. 

ვარგისიანობის ვადა:
ნაკეთობის ვარგისიანობის ვადა: წარმოებიდან 3 წელი. 
ნაკეთობის გამოყენება შეფუთვაზე მითითებულ ვარგისიანობის ვადის შემდეგ რეკომენდირებული არ არის.

ნაკეთობა იწარმოება 286-S SCHALI Group AG ლიცენზიის საფუძველზე.

3 ფურცლიდან - მე-3 გამოყენების ინსტრუქცია SMC SCHALI® 
კოლიე სილიკონის მინერალური კომპლექსის საფუძველზე ადამიანის ორგანიზმში სეროტონინის ბალანსის ნორმალიზაციისთვის 


