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Használati utasítás
a kapszulázott biocomplex étrend-kiegészítő 

 SCHALI®-D1 
a vér glükóz-szint normalizálása az 1. típusú cukorbetegségnél

TERMÉK JELLEGE:
Étrend-kiegészítő por, használatra kész.

INDIKÁCIÓK:
Hozzájárul a glikémiás index normalizálásához. A kapszulázott biocomplex SCHALI®-D1 

étrend-kiegészítő segíti leküzdeni az inzulinhiányt a szervezetben, fenntartva a máj és a hasnyál-
mirigy funkcionális működését, normalizálja a vér glükóz szintjét, felhasználható önállóan az 
endokrin zavarok megelőzésére, és a inzulinhiánnyal kapcsolatos betegségek terápiás 
kezelésével kombinálva (1. típusú diabetes vagy inzulin-függő cukorbetegség).

Biokomplex étrend-kiegészítő SCHALI®-D1 Ajánlott egészséges és aktív életmódú embere-
knek is a vitalitás fokozására, anyagcsere folyamatok javítására, valamint a szervezet védelmére a 
mindennapi stressz és a környezet káros hatásai ellen.

ÖSSZETÉTEL:
Főbb hatóanyagok
• Cyclomalto-octose vagy gamma-ciklodextrin (γCD);
• Cyclomalto-hexaose vagy alfa-ciklodextrin (aCD);
• Kurkumin

HATÁSMECHANIZMUS:
A biocomplex ciklodextrin aktív összetevői könnyen széthasadnak az egyenes vonalú 

maltooligosaccharidesekre a humán amiláz segítségével, glikogén foszforiláz inhibitoraiként 
hatnak, korlátozzák az aminolitikus bomlást, erősen immobilizálják az étkezési zsírokat, zsírsavak 
és triglicerideket, helyreállítják a megfelelő vércukorszintet, ami hozzájárul az anti-diabetikus 
hatáshoz. Kurkumin, amely kapszulázott ciklodextrinok üregében irányítottan stimulálja a 
hasnyálmirigy β-sejteket szövet helyreállítására és növeli a glükóz érzékenységet, ennek ered-
ményeként a β-sejtek több inzulint bocsátanak ki minden egyes vércukorszintjén, ezen kívül 
növelik a védelmi funkciót antioxidáns, gyulladásgátló, rákellenes, antibakteriális, antivirális, anti-
fungális, anti-ízületi, anti-amiloid, és anti-isémiás tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a hatás segít 
szabályozni számos transzkripciós faktorokat, növekedési faktorokat, citokin gyulladást, fehérjét 
és más enzim-kinázokat.

Ezen túlmenően, a kapszulázott étrend-kiegészítő Biocomplex SCHALI®-D1:
• normalizálja a májműködési funkciót és a vércukor metabolizmusát;
• növeli a májsejtek inzulinérzékenységet, hozzájárul az inzulingyógyszerek dóziscsök-

kenéséhez, 
• normalizálja az éhgyomri vércukorszintet minimalizálva a glikémia kockázatát;
• szabályozza a gyomor-bél traktus szekrécióját és a motilitását;
• normalizálja az anyagcserét a szervezetben.

ELLENJAVALLATOK:
Mellékhatások nincsenek, mivel a biokomplex összetevői lokális hatásúak, nem hatolnak be 

a véráramba és nem lépnek kölcsönhatásba a gyógyszerekkel. Nem okoznak függőséget vagy 
visszavonási tüneteket. 
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A kapszulázott biokomplex sorozat SCHALI® és az orvos által felírt inzulin gyógyszerek, az 1. 
típusú diabétesz komplex terápiás kezelése alatt, a felért gyógyszeradag korrekcióját orvosi 
felügyelet mellett szükséges elvégezni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Megelőző intézkedésként a máj, a hasnyálmirigy, az emésztés és az anyagcsere folyamatok 

egészséges működése fenntartásara, javasolt rendszeres szedése 1-2 g, naponta 1-szer, 15 perc-
cel az étkezés előtt egy pohár vízzel bevenni. A kezelés időtartama 3 hónap.

Ahhoz, hogy megoldja az akut helyzetet, vagy az endokrin betegség krónikus formáját, a 
biocomplex táplálék-kiegészítő SCHALI®-D1 adagolását kell növelni napi 3 alkalomra. Az első 
kilencven napon keresztül a SCHALI®-D1 Biocomplexet ajánlott együtt szedni a SCHALI®-D3 
Biocomplexel, napi 1-3 alkalommal.

Biocomplex SCHALI®-D1 használható az inzulinhiánnyal kapcsolatos betegségek kezelésé-
ben, komplex terápiával kombinálva.

Az orvos által felírt gyógyszerek dóziscsökkenés szükségessége általában meg�gyelhető a 
SCHALI®-D1 biocomplex szedése kezdetétől, de nem később, mint 30 - 45 nappal a szedés 
kezdete után.

A felírt gyógyszerek dóziskorrekcióját kizárólag a kezelőorvos végezheti.

SZAVATOSSÁG ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK:
A termék szavatossági ideje 3 év. A terméket az eredeti csomagolásban, +25 ° C alatt kell 

tárolni.
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