Дикрасин
Рослинний тонік для тіла
ІНФОРМАЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Прочитайте уважно цю інформацію
перед тим, як розпочати застосування!

Склад
Водно-кислотний настій екстрактів трави материнки звичайної, трави звіробою, листя і квіток
глоду.
Дикрасин покращує кровопостачання і живлення тканин навколо суглобів і хворих місць, і рекомендується при остеоартрозах різної локалізації (гонартроз, коксартроз, плечолопатковий періартрит, артроз плечових суглобів), деформуючому остеоартрозі з ураженням хребта і вторинному радикулоневриті,
больових синдромах і порушеннях функцій суглобів.

Застереження
Дикрасин не можна використовувати при шкірних висипах, запальних, алергійних, інфекційних захворюваннях шкіри, м’яких тканин і при інших ушкодженнях шкіри.
Не використовувати під час менструації, у період вагітності та годування груддю.
Не застосовується при коксартрозі III – IV ступенів, дітям віком до 15 років.

Особливі вказівки
Використовується тільки зовнішньо! Берегти очі!
Перед користуванням флакон збовтати.
Засіб наноситься на суху, чисту, неушкоджену шкіру масажистом або членом сім’ї.
Масажисти, які кожного дня і багаторазово наносять засіб, можуть користуватися рукавичками для
запобігання надмірного подразнення шкіри рук .
Не можна допускати передозування Дикрасину, не втирати багаторазово без перерв в одне й теж
саме місце, що може спричинити подразнення шкіри. У разі передозування промити уражене місце розчином харчової соди (натрію бікарбонат) – 1 чайна ложка на склянку води.
Засіб не застосовується на спітнілому тілі, на волосяній частині голови, обличчі, пахвинних ділянках.
Після втирання засобу не змивати, не утепляти і не укутувати оброблені місця. Особи, які страждають
на алергію, перед початком застосування засобу проводять випробовування на шкірі, засіб втирається
на невелику частину шкіри передпліччя.
При проблемній шкірі рекомендується розбавити водою.
Після нанесення засобу, для усунення випадкового його потрапляння в очі, помийте руки. У разі потрапляння засобу в очі необхідно багаторазово промити їх проточною водою з широко відкритими повіками протягом 15-20 хвилин.

Спосіб застосування
Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.

1.Основний курс.
Засіб застосовується на протязі 18 днів по такій схемі.
I день. Засіб втирати невеликими порціями рівномірно по всій поверхні тіла.
На обробку всієї поверхні тіла за 1 сеанс використовується 25 - 30 мл препарату, час обробки 25 30
хвилин.
Втирання починається з пальців ніг, потім обробляються стопи, гомілки, стегна, тулуб зі спини, задня
поверхня шиї, грудна клітка, руки. Втирання має проводитися в напряму від кінцівок до тулуба.
Якщо погано переноситься запах засобу, який утворюється при втиранні його в шкіру, можна одягати
зволожену маску.
При тромбофлебіті, як супутньому остеоартрозу захворюванні, не слід обробляти ті ділянки шкіри,
які змінили колір внаслідок порушення трофіки (темні плями). Решту ділянок обробляють за вищевказаною схемою.
II день. Масаж без рослинного тоніку Дикрасин.
III день. Відпочинок. Душ.
Триденний цикл повторюється 6 разів.
Кількість рослинного тоніку Дикрасин на 6 циклів становить приблизно 200 мл (3 флакони по 65 мл).
Можливе повторне застосування рослинного тоніку Дикрасин за даною схемою з двотижневою перервою.
При застосуванні рослинного тоніку Дикрасин вести звичайний спосіб життя (працювати, гуляти, відпочивати).
Якщо після прийому основного курсу залишилися болі в окремих суглобах необхідно продовжувати
застосування Дикрасину місцево, втираючи його в хворі місця щодня або через день.

2. Локальний курс.
Застосування Дикрасину тоніку можливо місцево, тобто на окремі суглоби та прилеглі ділянки тіла.
Рослинний тонік Дикрасин втирають перший флакон щодня, один раз в день, а наступні флакони
- через день до покращення стану. Для досягнення кращого результату бажано втирати Дикрасин в суглоби та прилеглі частини тіла в якомога більшу площу шкіри для більшого всмоктування препарату.
Обмивання водою ділянок тіла, на які було нанесено засіб, можна проводити за годину перед черговим втиранням рослинного тоніку Дикрасин.
При облітеруючому ендартеріїті та діабетичній ангіопатії судин, як супутніх захворюваннях, бажано спочатку пройти основний курс по схемі, вказаній вище, а потім, після двотижневої перерви, провести локальне застосування, втираючи рослинний тонік Дикрасин в шкіру стоп, гомілок і стегон через
день протягом 18 днів.

Побічні дії.
При застосуванні рослинного тоніку Дикрасин в осіб з підвищеною чутливістю шкіри в поодиноких
випадках можлива поява свербежу, почервоніння і легких висипів. Ці місця необхідно обробити нейтральним (наприклад, дитячим) кремом і зробити нетривалу перерву.

Термін придатності
Три роки.
Не застосовувати засіб після закінчення терміну придатності, зазначеному на упаковці.

Умови зберігання
Зберігати у вторинній упаковці при температурі від
+50С до +300С у недоступному для дітей місці.

Упаковка
Флакон 65 мл.

Назва та адреса виробника.
Виробник ЄТ «Дикрасин – Димитр Кристев-Георгі Кристев», Болгарія,
Софія, жк. Дианабад, бл. 10, вх. Г, ап. 70
Офіційний дистриб’ютор в Україні
ДП «Гамай ТОВ «Краков ООД»
м.Бориспіль, Київська обл.
Консультація за телефонами:
(04595) 6-88-59;
(04595) 6-54-60.
www.dicrasin.com.ua
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