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TERMÉK JELLEGE:
Étrend-kiegészítő por, használatra kész.

INDIKÁCIÓK:
A szabad gyökök elleni küzdelemre, a lizoszómális funkció és az autofágia szabályozására, a mentális 

tevékenység és a �zikai aktivitás stimulálására szolgál.
Segít normalizálni a glikémiás indexet és szabályozni a glükózszintet a hiperglikémia megelőzésében.
A SCHALI®-D7 táplálékkiegészítő kapszulázott biokomplex segít a szervezetben lévő inzulinhiány 

leküzdésében, támogatja a máj és a hasnyálmirigy működését és normalizálja a vércukorszintet, alkal-
mazható az endokrin betegségek megelőzésére, valamint komplex terápia részeként az inzulinhiányos 
betegségek kezelésében. (1-es típusú diabetes mellitus vagy inzulinfüggő cukorbetegség), célzottan hat a 
trigliceridek szintjére, a koleszterinszintre és a hemoglobin szintjére a vérben, alkalmazható a vércukorsz-
intek és a testtömeg-szabályozás normalizálására pro�laktikus célokra önállóan vagy az inzulinrezisztencia 
(2-es típusú cukorbetegség) okozott betegségek terápiás komplex kezelésére. 

Az étrend-kiegészítő SCHALI®-D7 komplexum ajánlott az egészséges és aktív emberek számára, 
aktiválja a vitalitást és javítja az anyagcserét, valamint védi a szervezetet a mindennapi stressz és a 
környezet káros hatásai ellen.

ÖSSZETÉTEL:
Főbb hatóanyagok:
• Cyclomalto-octose vagy gamma-ciklodextrin (γCD);
• Cyclomalto-hexaose vagy alfa-ciklodextrin (aCD);
• Curcumin
• Fahéj
• Resveratrol
• Koenzim (Q10) vagy ubiquinone
• Sucralóz
• Citromsav

HATÁSMECHANIZMUS:
A biokomplex aktív ciklodextrin hatóanyagok könnyen bonthatóak az emberi amilázzal lineáris 

oxo-szacharidokra, a glikogén foszforilóz gátlójaként működnek, korlátozzák az aminolítikus bomlást, 
immobilizálják az élelmiszerben lévő zsírokat, zsírsavakat, triglicerideket, helyreállítják a megfelelő vércu-
korszintet. A ciklodextrinek üregébe kapszulázott Q10 koenzim hatással van az EB transzkripciós faktorra, 
és serkenti a lizoszóma-autofág rendszer elégtelen aktivitásának következtében kialakuló proteolipid 
akkumuláció eltávolítását a csökkent lizoszóma-tárolókapacitással rendelkező sejtekben. A koenzim Q10 
szerves része a mitokondriális légzési láncnak és alkalmazása hatással van a mitokondriális funkcióra, 
ezáltal növeli a sejtek funkcionális működését, a szervezet energia egyensúly helyreállítását, valamint 
lassítja az öregedési folyamatokat a sejtek szintjén. A ciklodextrin üregbe kapszulázott kurkumin speci�ku-
san stimulálja a hasnyálmirigy p-sejteket a szövetek helyreállításához és a glükóz érzékenységének 
növeléséhez és így a p-sejtek több inzulint szabadítanak fel minden vércukorszintre, fokozza az antiox-
idáns, gyulladáscsökkentő, rákellenes , antibakteriális, vírusellenes, gombaellenes, arthritises, anti-amiloid 
és anti-ischaemiás funkciókat. 

A fahéjból termelt természetes növényi eredetű, ciklodextrin üregbe kapszulázott fahéjaldehid 
speci�kusan csökkenti a vércukorszintet, a triglicerideket, a glikozilezett hemoglobint, az LDL-koleszterint 
(alacsony sűrűségű lipoprotein), míg a HDL-koleszterint (nagy sűrűségű lipoprotein) optimalizálja, 
helyreállítva a normál vércukorszintet. 

Oldal 2/3Használati utasítás 
A SCHALI®-D7 kapszulázott biokomplex étrendkiegészítő alkalmazására pro�laktikus céllal és a szervezet védelmére, 

normalizálja a vér glükóz-szintjét az 1-2 típusú cukorbetegség alatt és aktiválja a hasnyálmirigy működését



A resveratrol aktív komponense, amely a ciklodextrin üregbe kapszulázott, egy természetes növényi 
phytoalexin, amely hipoglikémiás és lipidcsökkentő hatást fejt ki. A resveratrol segít normalizálni a hasnyál-
mirigy exokrin funkcióját, azaz olyan enzimek előállítását, amelyek hozzájárulnak a fehérjék, zsírok és szén-
hidrátok emésztéséhez a bélben, továbbá hozzájárul a hasnyálmirigy endokrin funkciójának normal-
izálásához, azaz a hormonok (inzulin, glukagon és mások) előállításához, amelyek közvetlenül részt 
vesznek a szénhidrát anyagcserében és szabályozzák a glükózszintet a vérben, ami elősegíti a cukor-
betegség megjelenésének megakadályozását.

Ezen kívül a SCHALI®-D7  étrend-kiegészítő biokomplex:
• normalizálja a májfunkciót és a vércukorcserét;
• javítja a májsejtek érzékenységét az inzulinhoz, így csökkentheti az inzulin-szubsztituált gyógyszerek 

adagját.
• normalizálja az éhomi glükózt minimális glikémiás kockázattal;
• szabályozza a gyomor-bél traktus motilitását és szekrécióját;
• normalizálja az anyagcserét a szervezetben.
• visszaállítja a nyombél nyálkahártya védő tulajdonságait.
• csökkenti az emésztő enzimek kiválasztódását, ami mérgezéshez vezet.
• normalizálja a hasnyálmirigy, a máj és a vesék funkcionális állapotát.
• megakadályozza a komplikációk kialakulását, beleértve a depressziót is, ami a tartós súlyos hasi fájda-

lom következtében alakulhat ki. 
A SCHALI®-D7 kapszulázott biokomplex különösen hatással van a neurodegeneratív korrendi rendelle-

nességek kialakulásával és progressziójával járó rendellenességekre vagy deregulációra (Alzheimer-kór, 
szenilis dementia, Parkinson-kór), valamint tartósan pozitív hatást gyakorol az antioxidáns aktivitásra, 
megakadályozza a veszélyes reaktív oxigénfajok magas koncentrációját, különösen az idős korban.

ELLENJAVALLATOK:
Ellenjavallatok nincsenek, mivel a biokomplex összetevői helyileg hatnak és nem jutnak be a véráram-

ba, nem lépnek kapcsolatba a gyógyszerekkel. Nem okoznak függőséget. Nincsenek elvonási tünetek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A �atal, aktív embereknek ajánlott, napi 1-3 alkalommal, 2 g terméket vízzel bevenni, 15 perccel az 

étkezés előtt 30-90 napig, a vitalitás és az életenergia fenntartására. Javasoljuk, hogy rendszeresen 
ismétlődjenek a kurzusok egész évben.

Megelőző intézkedésként a máj, a hasnyálmirigy, az emésztőszervek és az anyagcsere egészséges 
működésének fenntartására.

Aktív középkorú emberek, akik szeretnék fenntartani és javítani az egészségüket, egy év során 
legalább 2 kurzust ajánlunk. 

A SCHALI®-D7 biocomplex összetett terápiával kombinálva használható hasnyálmirigy betegségek 
kezelésében, valamint a hasnyálmirigy működésének fenntartásában diabetikus rendellenességek alatt.

A SCHALI® sorozat kapszulázott biokomplex párhuzamos alkalmazásával, az orvos által az 1-2 típusú 
diabetes mellitus kezelésére felírt gyógyszerkészítmények esetében az orvosi felügyelet mellett az előírt 
gyógyszerkészítmények adagját módosítani kell. 

A SCHALI®-D7 kapszulázott biokomplex összetett terápiával kombinálva alkalmazható az inzulinhián-
yos betegségek kezelésében, komplex terápiával kombinálva az inzulinrezisztencia által okozott 
betegségek kezelésében. Szisztémás anyagcsere-betegségek komplex terápiában (szívbetegségek, neuro-
degeneratív rendellenességek, elhízás, krónikus fáradtság szindróma, cukorbetegség stb.). 

A SCHALI®-D7 biokomplex bevétele során az orvos által előírt gyógyszerek csökkentése általában a 
kurzus kezdésétól, de legkésőbb 30-45 napon belül szükségessé válik.

Az előírt gyógyszerek dózis korrekcióját csak a kezelőorvos végezheti el.

SZAVATOSSÁG ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK:
Szavatossága - 3 (három) év. Tárolása sértetlen csomagolásban, + 25 ° C alatt.
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