
II ტიპის შაქრიანი დიაბეტისას სისხლში გლუკოზის დონის 
ნორმალიზაციისთვის ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის 

ბიოკომპლექსის - 
SCHALI® D-2

გამოყენების ინსტრუქცია 

 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



II ტიპის შაქრიანი დიაბეტისას სისხლში გლუკოზის დონის ნორმალიზაციისთვის 
ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსის - 

SCHALI® D-2
გამოყენების ინსტრუქცია 

გამოშვების ფორმა:
მოხმარებისთვის მზა, დიეტური დანამატის ფხვნილი.

დანიშნულება:
ხელს უწყობს გლუკოზის დონის კონტროლს ჰიპერგლიკემიის თავიდან ასაცილებლად. 

ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსი SCHALI®-D2 მიმართულად ზემოქმედებს 
სისხლში ტრიგლიცერიდების, ქოლესტერინისა და ჰემოგლობინის დონეზე და შეიძლება 
გამოიყენებოდეს  სისხლში გლუკოზის დონის ნორმალიზაციისა და წონის კონტროლისთვის, 
როგორც დამოუკიდებლად, პროფილაქტიკური მიზნით, ასევე კომპლექსური თერაპიის სახით, 
ინსულინისადმი რეზისტენტობით გამოწვეული დაავადებების სამკურნალოდ (ასაკობრივი დიაბეტი, II 
ტიპის შაქრიანი დიაბეტი ან არაინსულინდამოკიდებული დიაბეტი).

დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსი SCHALI®-D2 ასევე რეკომენდებულია ჯანმრთელი, აქტიური 
ცხოვრების წესის მიმდევარი ადამიანებისთვის მათი სასიცოცხლო ძალების აქტივაციისა და 
ნივთიერებათა ცვლის გაუმჯობესებისთვის, ასევე ორგანიზმის დასაცავად ყოველდღიური სტრესისა 
და გარემოს არახელსაყრელი ზემოქმედებისგან. 

შემადგენლობა:
ძირითადი აქტიური ინგრედიენტები:
• ციკლომალტო-ოქტოზა ან გამა-ციკლოდექსტრინი (γCD) 
• ციკლომალტო-ჰექსაზა ან ალფა-ციკლოდექსტრინი  (αCD)
• ცინამალდეჰიდი ან დარიჩინის ალდეჰიდი

მოქმედების მექანიზმი:
ბიოკომპლექსის აქტიური ციკლოდექსტრინის ინგრედიენტები ადვილად იხლიჩება ადამიანის 

ამილაზას მიერ წრფივ ოქსო-საქარიდებად, მოქმედებს გლიკოგენის ფოსფორილოზის 
ინჰიბიტორების სახით, ზღუდავს ამილოლიტიკურ დაშლას, ძლიერად ახდენენ საკვების შემცველი 
ცხიმების, ცხიმოვანი მჟავების, ტრიგლიცერიდების იმობილიზაციას, აღადგენენ შაქარში სისხლის 
სათანადო დონის შენარჩუნებას, რაც ხელს უწყობს მის ანტიდიაბეტურ ზემოქმედებას. 
ციკლოდექსტრინების ღრუში ინკაფსულირებული, ბუნებრივი მცენარეული წარმოშობის აქტიური 
კომპონენტი - ცინამალდეჰიდი, რომელიც დარიჩინისგან მიიღება, მიმართულად ამცირებს სისხლში 
შაქრის, ტრიგლიცერიდების, გლიკოლოზებული ჰემოგლობინის, დაბალი სიმკვრივის 
ლიპოპროტეინების ქოლესტერინის შემცველობას, მაშინ როცა, მაღალი სიმკვრივის 
ლიპოპროტეინების ქოლესტერინის დონე ოპტიმიზირდება, აღადგენს რა სისხლში შაქრის 
ნორმალურ დონეს. 

3 ფურცლიდან - მე-2II ტიპის შაქრიანი დიაბეტისას სისხლში გლუკოზის დონის ნორმალიზაციისთვის ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსის - 
SCHALI® D-2 გამოყენების ინსტრუქცია 



ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსი SCHALI®-D2 ხელს უწყობს ორგანიზმის 
მიერ სისხლში შაქრის ნორმალური დონის დამოუკიდებლად შენარჩუნების უნარის აღდგენას, ხელს 
უწყობს გლუკოზის აუტანლობის მკურნალობას, ორსულობის დროს გლუკოზის აუტანლობის 
ჩათვლით, ასევე ეხმარება სისხლში გლუკოზის ოპტიმალური დონის შენარჩუნებას ხანგრძლივი 
ფიზიკური დატვირთვის დროს. 

გარდა ამისა, ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსი SCHALI®-D2:
• ახდენს ღვიძლის ფუნქციისა და სისხლში შაქრის მეტაბოლიზმის ნორმალიზაციას; 
• არეგულირებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მოტორიკასა და სეკრეციას;
• აღადგენს ნახშირწყლების ცვლას ორგანიზმში; 
• აღადგენს თორმეტგოჯა ნაწლავის ლორწოვანის დამცავ თვისებებს.

უკუჩვენებები:
უკუჩვენებები არაა გამოვლენილი, ვინაიდან ბიოკომპლექსის ინგრედიენტები ლოკალურად 

მოქმედებენ და 
არ აღწევენ სისხლში, არ ურთიერთქმედებენ სამკურნალო საშუალებებთან. არ იწვევენ 

დამოკიდებულებას. არ ჩნდება შეწყვეტის სინდრომი. 
II ტიპის დიაბეტის მკურნალობისას SCHALI® სერიის ინკაფსულირებული ბიოკომპლექსებისა და 

ექიმის დანიშნული სამკურნალო საშუალებებისა და ინსულინის პარალელური კომპლექსური 
მიღებისას აუცილებელია დანიშნული სამკურნალო საშუალებების დოზირების კორექტირება ექიმის 
კონტროლის ქვეშ.

მიღების წესი:
ჯანმრთელი ნივთიერებათა ცვლის შენარჩუნებისთვის, სისხლში შაქრის დონის შემცირებისა და 

სხეულის მასის კონტროლისთვის პროფილაქტიკური მიზნებისთვის რეკომენდებულია 1-2 გ 
პროდუქტის რეგულარული მიღება დღეში ერთხელ ჭამამდე 15 წუთით ადრე, წყლის მიყოლებით. 

მწვავე დიაბეტისა ან ინსულინისადმი რეზისტენტობის ქრონიკული ფორმის შემთხვევაში, 
დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსის - 

SCHALI®-D2 მიღების დოზირება უნდა გაზარდოთ დღეში 3-მდე. ბიოკომპლექს 
SCHALI®-D2 მიღებიდან პირველი 90 დღის განმავლობაში რეკომენდებულია ბიოკომპლექს 

SCHALI®-D3-ის დამატებითი მიღება დღეში 1-3-ჯერ. 
ბიოკომპლექსი SCHALI®-D2 შეიძლება გამოიყენებოდეს კომპლექსურ თერაპიაში, ინსულინის 

რეზისტენტობით გამოწვეული  დაავადებების მკურნალობაში. 
რემისიის შემთხვევაში, რეკომენდებულია 2 მხარდამჭერი კურსის ჩატარება წელიწადში, 30-90 

დღის განმავლობაში 1-2 გ პროდუქტის მიღებით დღეში 1-3-ჯერ, ჭამამდე 15 წთ ადრე. 
ექიმის მიერ დანიშნული სამკურნალო საშუალებების შემცირება ბიოკომპლექს SCHALI®-D2-ის 

მიღების ფონზე, როგორც წესი, შეინიშნება კურსის დასაწყისიდანვე, მაგრამ არაუგვიანეს მიღების 
დაწყებიდან 15-30 დღისა.

დანიშნული სამკურნალო საშუალებების კორექცია უნდა განახორციელოს მხოლოდ მკურნალმა 
ექიმმა. 

ვარგისიანობის ვადა და შენახვის პირობები:
ვარგისიანობის ვადა - 2 (ორი) წელი. შეინახეთ დაუზიანებელ შეფუთვაში არაუმეტეს +25°С 

ტემპერატურაზე.

3 ფურცლიდან - მე-3 II ტიპის შაქრიანი დიაბეტისას სისხლში გლუკოზის დონის ნორმალიზაციისთვის ინკაფსულირებული დიეტური დანამატის ბიოკომპლექსის - 
SCHALI® D-2 გამოყენების ინსტრუქცია 


