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Природа завжди дає людині все необхідне для життя, тільки потрібно вміти це
знаходити. Так робили в усі часи. За таким
принципом Димитр Кристев з Болгарії і
створював свій Дикрасин, взявши за основу натуральні компоненти і додавши речовини, які підсилюють їх властивості.
Дикрасин – препарат зовнішньої дії по
суті водно-кислотний настій трав (звіробоя, материнки, листя та квітів глоду.)
Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тварин» Аристотель розповів про кровоспинні, протизапальні, ранозагоювальні властивості
материнки. Адже вона стимулює регенерацію, омолоджує та підвищує еластичність, також зафіксовані спазмолітичні та
дезінфікуючі властивості. Звіробій має
в’яжучу, протизапальну, протимікробну
дію, що сприяє швидкій регенерації тканини. Квіти та листя глоду мають спазмолітичну та заспокійливу дію. Всі ці чудодійні
властивості зумовлюють вміст в розчині
флавоноїдів, ефірних олій і дубильних речовин лікарських трав:
- Флавоноіди: володіють капіляротонізуючою, протизапальною, протиалергійною, венотонізуючою дією, зменшують
ламкість та крихкість капілярів,

- Ефірні олії: володіють місцевою подразнюючою і ревульсуючою шкіру дією.
- Дубильні речовини: володіють знеболюючою, протизапальною та бактерицидною дією.
Унікальна комбінація натуральних
компонентів та хлористоводнева кислота
(у застосованій концентрації) дає змогу
швидкої «доставки» активних інгредієнтів
до місця ураження суглобів, сполученої
тканини, м’яких тканин.
Це є унікальна функція Дикрасину. Тому
засіб має чітко виражену протизапальну,
знеболюючу, антисептичну дію, покращує
мікроциркуляцію крові, запобігає симптомам передвчасного зносу суглобів. Адже
його антиоксидантна дія (вітамін Р і танін)
укріпляє судини, покращує кровопостачання, живить тканини і шкіру, виводить
шлаки, розчиняє солі, а хрящеві тканини
захищає від руйнування.
Застосування Дикрасину дозволяє
зменшити дозу НПЗП ( нестероїдних протизапальних препаратів).
Важливо, що препарат не сприяє реакції гіперчутливості, не впливає на артеріальний тиск , не змінює структуру шкіри.
Клінічні випробування та багаторічний
досвід підтверджує 70 % ефективності Дикрасину при його застосуванні.

Дикрасин рекомендують при:
- остеоартрозах різної локалізації (гонартроз, коксартроз, плечолопатковий
періартрит, артроз плечових суглобів)
- деформуючому остеоартрозі
- остеохондрозах
- хворобі Бехтєрєва
- при больових симптомах
- облітеруючому ендартареїті
- діабетичній ангіопатії нижних кінцівок
- подагрі
- «п’яточних шпорах»
Не рекомендовано:
- дітям до 15 років
- коксартрозі 3-4 ст.
- при нестабільності в хребцевих сегментах
- при алергічних, запальних і інфекційних захворюваннях шкіри.
- під час вагітності
Для того щоб застосування було ефективним Дикрасин потрібно використовувати при перших проявах хвороби.
Використання Дикрасину безпечне,
ефективне, що дає змогу якісно полегшувати стан людини.
«Дикрасин» застосовується зовнішньо!

Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин втирається по схемі (докладніше - дивіться
інформацію до застосування). Курс застосування - 18 днів. На курс необхідно 3 флакона. Повторні курси можна проводити
через дві неділі.
При локальному курсі Дикрасин втирається в окремі суглоби легкими масажними рухами один раз на день щодня або
через день, поки не настане полегшення.
Тривалість курсу залежить від характеру, ступеня тяжкості та особливостей
перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту, переносимості препарату.
Дикрасин допоможе покращити стан
суглобів а також живлення і відновлення
тканин.
«Дикрасин» можна придбати в аптечних установах

ЦІНА 1 уп. в АПТЕКАХ від 85 грн.
Або замовити в ДП «Гамай
ТОВ «Краків ООД» з 9-30 до 16-00
щодня, крім суботи та неділі
за телефонами:
(04595) 6-88-59; 6-54-60;
093-098-16-63; 097-221-47-66;
099-508-73-75
Професійна консультація надається
в: понеділок з 11.00 до 16.00
п'ятницю з 10.00 до 13.30.
Офіційні сайти:
www.dicrasin.com.ua
www.dicrasin.com
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Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристи-Георги Кристи»,
Болгарія.
Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією.
Не є лікарським засобом.

