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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SMC SCHALI® 

szilikon  ásványi komplex alapú nyaklánc használata 
a szerotoninszint normalizálására az emberi szervezetben



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SMC SCHALI® 

szilikon  ásványi komplex alapú nyaklánc használata
 a szerotoninszint normalizálására az emberi szervezetben

TERMÉK MEGJELENÉSE:
SMC SCHALI ® nyaklánc formájában készült szilikon bevonatú zárral. A termék kizárólag külső 

használatra alkalmas. A SMC összetevői nem hatolnak be az epidermiszbe.

ÖSSZETEVŐK:
A termék egy szilikonos ásványi complex, nyakláncként kialakítva, aminek az alapja a "SCHALI ®" 

aktív ásványi kompozíció (erősen diszpergált titán-dioxid (TiO2) szuszpenzió SCHALI-T / 10-S), és 
hipoallergén szilikon.

Víz, titán-dioxid, szilikon.

HATÁSMECHANIZMUS:
Az SMC SCHALI ® nyaklánc a szerotonin egyensúly normalizálásával az emberi szervezetben javít-

ja az érzelmi állapotot és más integrált funkciókat, mint például a táplálkozási és az alvási szokásokat, 
a cirkadián ritmusokat, neuroendokrin funkciókat, a memóriát, a tanulási készséget, valamint a fájda-
lom érzékelését.

A "SCHALI ®" exkluzív szilikonos ásványi komplex kölcsönhatására elindul a vitalitás aktiválása és 
a szerotonin egyensúly normalizálása az emberi szervezetben. A bőrrel való érintkezés pillanatában 
termikus reakció indul el, aminek a hatására a különleges oxidosztályú kristályok (TiO2), amelyek 
félvezetők, az energiatelített reaktogén központok felületén aktív oxigén molekulákat termelnek [O2 
(a1Δg)]. Az oxigén aktivitás megnyilvánulása hozzájárul az energia megjelenéséhez és annak továb-
bításához az egyes testrészek között. Ennek eredményeként aktiválódik és fenntarthatóvá válik a 
bioresonant hullámfolyamatok kaszkádja, amely hozzájárul az életenergia zavartalan áramlásához 
minden energia meridián között a szervezetben, különösen, amelyek érzékenyek a környezet mind-
ennapi káros hatásaira.  A bioresonant hullámfolyamatok hozzájárulnak a szerotonin receptorok 
működésének normalizálásához, szabályozzák a szerotonin újrafelvétel-gátlását a szerotonin 
felszívódás szelektív blokkolásával a preszinaptikus sejtmembránnal. A neurotranszmitter 
egyensúlyhiány megszüntetése a szinaptikus résben fokozza a szerotonerg neurotranszmissziót a 
szinapszisokban. Ez pedig erős hatást gyakorol a különböző patológiai állapotok tüneteinek 
megszüntetésére. A szerotonin egy közismert neurotranszmitter és működésének normalizálása 
pozitív hatással van az ember teljes érzelmi állapotára. A kiegyensúlyozott szerotonin jelenléte a 
szervezetben segít megelőzni funkcionális rendellenességek kialakulását az immunrendszerre való 
külső tényezők hatáscsökkenésével a reproduktív, endokrin és a központi idegrendszerre, valamint 
növeli a szervezet tartalékainak kapacitását és visszaállítja különböző szervek és szervrendszerek 
funkcionális állapotát. 

INDIKÁCIÓK:
• Vérnyomás ingadozás (magas vérnyomás vagy alacsony vérnyomás);
• Agyi vérkeringés rendellenesség, szédülés;
• Tenziós fejfájás;
• A munkabíró képesség, a �gyelem és a koncentráló képesség csökkenése;
• Krónikus fáradtság, memóriazavar, depresszió, gyengeség, erőtlenség;
• Belső pszichés stressz (félelem, fóbiák, hosszú utazás szindróma);
• Tengeri betegség (kinetozis);
• Időjárás-változás érzékenysége;
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• Állandó ingerlékenység;
• Felszínes, nyugtalan alvás;
• Gyors és szélsőséges hangulat ingadozás;
• Fokozott fájdalomérzet, izom,- és a lágyszöveti fájdalom;
• Légszomj, szabálytalan szívverés;
• A szexuális aktivitás növelése;
• A mikro keringés javítása a szemgolyó vérereiben, a szemfáradtság oldása.

ALKALMAZÁS:
A terméket folyamatosan éjszaka is kell viselni. A termék ellenáll a víznek, a hőmérséklet-vál-

tozásoknak, átlagosan három hónapig lehet használni. A nyaklánc első felvételekor melegséget 
érezhetünk a nyakkörüli részen, ami a szervezet normális reakciója és nem igényli a termékhasználat 
abbahagyását. Az első hatás már 10 perc után érezhető a szervezet egyéni állapotának függvényé-
ben. 

Az SMC SCHALI ® ajánlott az egészséges, aktív életvételű emberek számára is, a vitalitás és 
kiegyensúlyozott szerotonin szint aktiválására az idegrendszer és a teljes szervezet megfelelő 
működése érdekében, valamint, a napi stressz káros hatásainak kiküszöbölésére.

MELLÉKHATÁSOK:
Mellékhatások nincsenek.
Nem okoz függősséget és nincsenek elvonási tünetek.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:
A termék +25’C alatt tárolandó, távol az illatanyagoktól és kémiai vegyszerektől. 
Szaunában, gőzfürdőben, szoláriumban nem használható.
A viselési idejét a használati utasításnak megfelelő alkalmazás mellet, a szervezettel való kölcsön-

hatása határozza meg. Javasolt használati időtartama, 3 hónap. Két hetes szünet után, új termék 
viselését tetszőlegesen lehet folytatni. 

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.
Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

A termék a No. 286-S licenc alapján készült. 
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