
Інструкція 
по застосуванню інкапсульованого біокомплексу 

добавки дієтичної  SCHALI®-D2
для нормалізації рівня глюкози в крові 

при цукровому діабеті 2 типу

Сторінка 1 з 3



Інструкція 
по застосуванню інкапсульованого біокомплексу 

добавки дієтичної SCHALI®-D2 для нормалізації рівня глюкози в крові при 
цукровому діабеті 2 типу

ФОРМА ВИПУСКУ:
Порошок добавки дієтичної, готовий до вживання.

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Сприяє контролю рівня глюкози для запобігання гіперглікемії. Інкапсульований 

біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки направлено впливає на рівень тригліцеридів, 
холестерину і гемоглобіну в крові і може використовуватися для нормалізації рівня глюкози 
в крові і контролю ваги як самостійно в профілактичних цілях, так і в поєднанні з 
комплексною терапією при лікуванні захворювань, викликаних інсулінорезистентністю 
(вікової діабет, СД II цукровий діабет 2 типу або інсулінонезалежний діабет).

Інкапсульований біокомплекс добавки дієтичної SCHALI®-D2 рекомендується також 
здоровим, які ведуть активний спосіб життя людям для активізації життєвих сил і 
поліпшення обміну речовин, а також для захисту організму від несприятливого впливу 
повсякденного стресу і навколишнього середовища.

СКЛАД:
Основні активні інгредієнти
• Цикломальто-гексаза або альфа-циклодекстрин (αCD);
• Цикломальто-октоза або гамма-циклодекстрин (γCD);
• Циннамальдегід або коричний альдегід.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Активні циклодекстринові інгредієнти біокомплексу легко розщеплюються людською 

амілазою на лінійні оксо-цукориди, діють як інгібітори глікогенової фосфорілози, 
обмежують амінолітічний розпад, сильно іммобілізують жири, що містяться в їжі, жирні 
кислоти, тригліцериди, відновлюють підтримання належного рівня цукру в крові, що 
сприяє його антидіабетичному впливу . Активний компонент натурального рослинного 
походження циннамальдегід, що отримується з кориці, інкапсульований в порожнині 
циклодекстринів, направлено знижує рівень цукру в крові, тригліцеринів, гліколізованого 
гемоглобіну, ЛНП-холестерину (ліпопротеїнів низької щільності), в той час як рівень 
ЛВП-холестерину (ліпопротеїнів високої щільності) оптимізується, відновлюючи 
нормальний рівень цукру в крові.

Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки сприяє відновленню 
здатності організму самостійно підтримувати нормальний рівень цукру в крові, сприяє в 
лікуванні непереносимості глюкози, включаючи непереносимість глюкози під час 
вагітності, а також допомагає підтримання оптимального рівня глюкози в крові під час 
тривалого фізичного навантаження.

Крім того, інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки:
•      нормалізує функцію печінки і метаболізму цукру в крові;
•      регулює моторику і секрецію шлунково-кишкового тракту;
•      відновлює вуглеводний обмін речовин в організмі;
•      відновлює захисні властивості слизу дванадцятипалої кишки.
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ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Протипоказань не виявлено, оскільки інгредієнти біокомплексу діють локально і не 

проникають в кровоток, не вступають у взаємодію з лікарськими засобами. Не викликає 
залежності. Не виникає синдром відміни.

При паралельному комплексному прийомі інкапсульованих біокомплексів серії 
SCHALI® і лікарських засобів за призначенням лікаря при лікуванні цукрового діабету 2-го 
типу необхідно під наглядом лікаря коригувати дозування призначених лікарських засобів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
У профілактичних цілях для підтримки здорового обміну речовин, зниження рівня 

цукру в крові і контролю маси тіла рекомендується регулярно приймати по 1-2 г продукту 1 
раз в день за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою.

Якщо вам необхідно впоратися з гострою ситуацією або ви страждаєте хронічною 
формою інсулінорезистентності, дозування прийому інкапсульованого біокомплексу 
дієтичної добавки SCHALI®-D2 потрібно збільшити до 3 разів на день. Протягом перших 
дев'яноста днів прийому біокомплексу SCHALI®-D2 також рекомендується додатково 
застосовувати біокомплекс SCHALI®-D3 від 1 до 3 разів на день.

Биокомплекс SCHALI®-D2 може використовуватися в поєднанні з комплексною терапією 
при лікуванні захворювань, викликаних інсулінорезистентністю.

У разі ремісії рекомендується проводити 2 підтримуючих курси на рік, приймаючи 
протягом 30-90 днів по 1-2 г продукту 1-3 рази на день за 15 хвилин до їжі.

Скорочення призначених лікарем лікарських засобів на тлі прийому біокомплексу 
SCHALI®-D2 зазвичай спостерігається з самого початку, але не пізніше 15-30 днів від початку 
прийому.

Корекцію прийому призначених лікарських засобів повинен проводити тільки лікар.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності - 3 (три) роки. Слід зберігати в непошкодженій упаковці при t ° 

температурі не вище + 25 ° С.
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