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TERMÉK JELLEGE:
Étrend-kiegészítő por, használatra kész.

INDIKÁCIÓK:
Hozzájárul a hasnyálmirigy gyulladásos folyamatok megszűntetéséhez, az anyagcsere 

javulásához és az étkezési zsírok immobilizációjához.
A kapszulázott biocomplex SCHALI®-D3 étrend-kiegészítő támogatja a hasnyálmirigy 

működését, serkenti a hasnyálmirigyet a szövetregenerációra, toxinok és az enzimek kiválasztása 
fokozására, alkalmazhatók önállóan a hasnyálmirigy-betegségek megelőzésére és az 
anyagcsere-betegségek kezelésében, komplex terápiával kombinálva.

Biokomplex étrend-kiegészítő SCHALI®-D3 Ajánlott egészséges és aktív életmódú embereknek 
is a vitalitás fokozására és az 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);
• Resveratrol

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

gosaccharidesekre a humán amiláz segítségével, glikogén foszforiláz inhibitoraiként hatnak, korlá-
tozzák az aminolitikus bomlást, erősen immobilizálják az étkezési zsírokat, zsírsavakat és a 
triglicerideket, helyreállítják a megfelelő vércukorszintet, ami hozzájárul az anti-diabetikus 
hatáshoz. A resveratrol, egy aktív komponense a terméknek, természetes növényi eredetű phyto-
alexin, kapszulázott ciklodextrin üregébe, hipoglikémiás és hipolipidémiás hatású. Resveratrol 
elősegíti a hasnyálmirigy exokrin funkciója normalizálását, azaz az enzimeknek termelését, amelyek 
segítséget nyújtanak a fehérjék, zsírok és szénhidrátok emésztésében a bélrendszerben és 
segítenek normalizálni a hasnyálmirigy endokrin funkcióját, a hormonok termelését (inzulin, gluka-
gon, és mások), amelyek közvetlenül részt vesznek a szénhidrát-anyagcsere folyamatban, ezzel 
szabályozva a vér glükóz szintjét, ami segít megelőzni a cukorbetegség jelei megjelenését.

Bio-komplex SCHALI®-D3 hozzájárul a hasnyálmirigy gyulladásos folyamatok megszűnéséhez, 
az anyagcsere javulásához és az étkezési zsírok immobilizációjához, csökkenti a hasnyálmiri-
gy-gyulladás jellegzetes tünetek megnyilvánulását, javítja a máj és a vesék funkcionális állapotát.

Ezen túlmenően, a kapszulázott étrend-kiegészítő Biocomplex SCHALI®-D3:
• növeli a májsejtek inzulinérzékenységét;
• csökkenti a mérgezést okozó emésztő enzimek szekrécióját;
•  visszaállítja a nyombél nyálkahártya védő tulajdonságait;
•  szabályozza a gyomor-bél traktus motilitását és a szekrécióját;
• normalizálja hasnyálmirigy, a máj és a vese funkcionális állapotát;
• normalizálja a szénhidrát-anyagcsere folyamatát;
• megakadályozza a szövődmények kialakulását, beleértve a depressziót,
amit a hosszan tartó, súlyos hasi fájdalom okoz. 
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ELLENJAVALLATOK:
Mellékhatások nincsenek, mivel a biokomplex összetevői lokális hatásúak, nem hatolnak be a 

véráramba és nem lépnek kölcsönhatásba a gyógyszerekkel. Nem okoznak függőséget vagy vissza-
vonási tüneteket. 

A kapszulázott biokomplex sorozat SCHALI® és az orvos által előírt hasnyálmirigy-gyulladás 
elleni komplex terápiás kezelése alatt, a felírt gyógyszeradag korrekcióját orvosi felügyelet mellett 
szükséges elvégezni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Megelőző intézkedésként a hasnyálmirigy és az anyagcsere-folyamatok egészséges működése 

fenntartása érdekében javasolt rendszeres szedése 1-2 g, naponta 1-szer, 15 perccel az étkezés előtt 
egy pohár vízzel bevenni. A kezelés időtartama 30-90 nap.

Ahhoz, hogy megoldja az akut helyzetet, vagy a hasnyálmirigy-gyulladás krónikus formáját, a 
biocomplex étrend-kiegészítő SCHALI®-D3 adagolását kell növelni napi 3 alkalomra.

Biocomplex SCHALI®-D3 használható a hasnyálmirigy-gyulladás kezelésében, komplex 
terápiával kombinálva és a hasnyálmirigy működése támogatására diabetikus rendellenességek 
esetén.

A krónikus hasnyálmirigy betegségek esetén, ajánlott 60-90 napon át, rendszeres adag 1-2 g., 
naponta 3-szor, 15 perccel étkezés előtt egy pohár vízzel bevenni. Ezen kívül ajánlott együtt szedni 
a SCHALI®-D4 Biocomplexel, legalább 30 napig. A hatékonyság fenntartására javasolt 2 szer évente 
megismételni a kurzust.

A súlyos hasnyálmirigy-gyulladás esetén, krónikus és akut formája esetén tanácsos szedni 
90-120 napig, 1-2 g naponta 3-szor, 15 perccel étkezés előtt egy pohár vízzel bevenni. Továbbá aján-
lott a SCHALI®-D4 biokomplexel együtt szedni 30-60 napig. A hatékonyság fenntartására javaslott 2 
szer évente megismételni a kurzust.

Az akut hasnyálmirigy-gyulladás esetén, 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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