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ІНСТРУКЦІЯ
для застосування засобу профілактичного гігієнічного 

Регенеруючий спрей для догляду за шкірою  
SCHALI® Care Dermic

Аутоімунні і дерматологічні захворювання

Регенеруючий спрей для догляду за шкірою SCHALI® Care Dermic (аутоімунні та 
дерматологічні системні захворювання) є універсальним профілактичним гігієнічним 
асептичним, антисептичним засобом для зовнішнього застосування при захворюваннях шкіри 
різного генезу.

ФОРМА ВИПУСКУ:
Асептична антисептична суспензія для місцевого застосування. Поліпропіленові дозатори 

15 мл з розпилювачем.

СКЛАД:
Містить екосприятливий біокомпонент рослинного мінерального походження.
Спирт, двоокис титану, очищена вода. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Біокомпонент мінерального походження в складі асептичної суспензії спрею SCHALI® Care 

Dermic включає фрагменти кристалічної решітки комплексу QD SCHALI® особливого класу 
металоїдів-напівпровідників з ненасиченими зв'язками, що представляє собою елемент з 
підвищеною каталітичною активністю. Механізм дії препарату заснований на принципі 
енергетичної нейтралізації вільних хімічних зв'язків на поверхневих ділянках токсичних сполук 
шляхом їх насичення за допомогою комплементарних атомів кисню, що виробляється в 
результаті каталітичної реакції. 

Активні форми кисню сприяють оксигенації і поліпшенню кровопостачання і метаболічних 
процесів у тканинах, відновлюють порушений енергообмін у тканинах, сприяючи посиленню 
імунної відповіді організму. Це дозволяє швидко і ефективно зняти біль, свербіж, подразнення, 
набряклість, збільшити адаптаційні можливості організму.

Регулярне застосування спрею покращує мікроциркуляцію і сприяє посиленню 
регенеруючих процесів в епітелії. Стимулюється регенерація тканин і посилюється утворення 
хондроцитів за рахунок стимуляції їх мітозу (поділу).

Продукт застосовується як з профілактичною дією, так і у вигляді монотерапії при 
проведенні імунореабілітаційних заходів, зокрема, при неповному одужанні після 
перенесеного захворювання, а також при комплексній терапії широкого спектру аутоімунних 
системних і дерматологічних захворювань одночасно з антибіотиками та противірусними 
засобами.

Регенеруючий спрей SCHALI® Care Dermic може також застосовуватися при фотодинамічній 
терапії (ФДТ) шкірних проявів системних аутоімунних захворювань в поєднанні з лазерним 
світлом та іншими засобами апаратної терапії.

Препарат має гіпоалергенну дію.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:
• екзема
• атиповий дерматит
• псоріаз
• cистемний червоний вовчак
• ревматоїдний артрит
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• системна склеродермія
• аутоімунний тиреоїдит
• догляд за шкірою після косметичних процедур (пірсинг, татуаж, депіляція)
• захист від мікробів у громадських місцях і на природі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Препарат готовий до застосування.
Для прискорення процесу загоєння і відновлення шкірних покривів зрошують поверхню 

запалень, шкірних уражень і ран, рихло тампонують рани і свищові ходи, фіксують марлеві 
тампони, змочені препаратом.

ПОБІЧНІ ДІЇ:
Побічних дій не виявлено.
Не розвивається залежність, і не виникає синдром відміни.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:
Препарат слід зберігати в непошкодженій упаковці в холодному місці при температурі не 

вище +15 °С.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ:
Строк придатності виробу: 3 роки з дати виробництва.
Не рекомендується використовувати виріб після закінчення строку придатності, 

зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби серії SCHALI® Care виготовляються за ліцензією № 286-S
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