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TERMÉK JELLEGE:
Étrend-kiegészítő por, használatra kész.

INDIKÁCIÓK:
Célzottan küzd a szabad gyökök ellen és szabályozza a lizoszómiás funkciót és az autofágiát, 

serkenti a szellemi képességet és a �zikai aktivitást. Kapszulázott Biocomplex étrend-kiegészítő 
SCHALI®-D4 használni lehet az energiacsere folyamatok visszaállitására, �zikai aktivitás és 
állóképességet növelésére, felhasználható önállóan és az életkorral összefüggő 
anyagcsere-betegségeknél, neurodegeneratív betegségeknél, krónikus fáradtság szindrómával 
kapcsolatos betegségek megelőzésében vagy terápiás kezelésével kombinálva.

Biokomplex étrend-kiegészítő SCHALI®-D4 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);
• Q10 koenzim vagy ubikvinon

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 
triglicerideket, helyreállítják a megfelelő vércukorszintet. 

Q10 koenzim, kapszulázott ciklodextrinek üregébe befolyásolja a transzkripciós faktort, 
serkenti a  proteolipid klaszterektől (EB) való tisztulását, amelyek az autofágia-lizoszóma rendszer 
elégtelen aktivitása miatt képződtek a  sérült lizoszomális tároláskapacitású sejtekben. A Q10  koen-
zim szerves része a mitokondriális légzési láncnak és a pótlagos adagolása fokozott hatást ered-
ményez  a mitokondriális funkcióra, így fokozza a sejtek működését és helyreállítja a szervezet ener-
giaegyensúllyát, lassítva az öregedési folyamatokat a sejtek szintjén.

A Kapszulázott biokomplex SCHALI®-D célzott hatása a sejtautofágia sérülésére vagy dereg-
ulációjára számos humán betegség kialakulásával és progresszivitásával kapcsolatos, neurodegen-
eratív kórral járó betegségek (Alzheimer-kór, időskori demencia, Parkinson-kór), hosszantartó 
pozitív hatással van az antioxidáns folyamatok aktivitásra, megakadályozva a reaktív oxigén 
veszélyesen magas koncentrációját, különösen az időskorban. 

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 biokomplexek sorozat SCHALI®  együttes szedése az orvos által előírt, életkorral 
járó anyagcsere betegségek, neurodegeneratív betegségek, a krónikus fáradtság szindróma 
betekségek kezelésére irányuló gyogyszerekkel, kell az orvosi felügyelet mellett az  előírt 
gyógyszerek adagmódosítását elvégezni.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Fiatal, aktív életmódú embereknek ajánlott a vitalitás és az energiaszint fenntartásához 30-60 

napos kúra, 1 g naponta 1-2 alkalommal, 15 perccel étkezés előtt egy pohár vízzel bevenni. Javasol-
juk, hogy rendszeresen ismételje a szedési kurzusokat egész évben.

Aktív középkorú embereknek, akik szeretnék fenntartani és javítani az egészségügyi állapotu-
kat, ajánlott 30-60 napos kúra, 1 g naponta 1-3-szor, 15 perccel étkezés előtt egy pohár vízzel bev-
enni. Javasoljuk évente 2 szer megismételni.

Intenzív �zikai terhelés esetében, gyakori utazásokkal járó munkával, valamint a krónikus 
betegségek alatt, ajánlott 60-90 napon át 1-2 g naponta 3-szor, 15 perccel étkezés előtt egy pohár 
vízzel bevenni. Javasoljuk a kurzus rendszeresen megismétlését egész évben.

Az anyag-csere folyamatok szisztémás betegségek komplex kezelése alatt (szívbetegségek, 
neuro-degeneratív betegségek, elhízás, krónikus fáradtság szindróma, cukorbetegség, stb), aján-
lott 60-120 napig 1-2 g naponta 3-szor, 15 perccel étkezés előtt egy pohár vízzel bevenni. Javasoljuk 
a kurzus rendszeresen megismétlését egész évben.

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