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Dr Michaels Proskin LF 30 kaps.
 

Cena: 85,05 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent PSM SP.Z O.O.RASZYN

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Skoncentrowane kobyle mleko, witamina C (kwas askorbinowy), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu). Skład kapsułki:
żelatyna  Wskazania Zalecany jako element wspomagający terapię preparatami zewnętrznymi. Wskazany jest dla osób mających suchą
skórę, łuszczącą się, ulegającą zrogowaceniu i pękaniu. Polecany m.in. dla osób z łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, egzemą,
problemami skórnymi wynikającymi z naświetlań UVA, UVB, PUVA czy z przyjmowaniem leków. Jest to skuteczny, doustny, naturalny
preparat, oparty na skoncentrowanym kobylim mleku, który wspomaga proces powstawania zdrowej, dobrze nawilżonej i elastycznej
skóry. Przyjmowany regularnie poprawia nawilżenie skóry, działając "od wewnątrz" na wszystkie jej warstwy. Preparat otrzymał III
miejsce w konkursie NUTRIKOSMETYK 2011. Przeprowadzono badania skuteczności klinicznej i tolerancji.  Działanie W oparciu o wyniki
obserwacji stwierdzono, że preparat PROSKIN LF może być częścią terapii uzupełniającej u wyżej wymienionych grup pacjentów. Na
szczególną uwagę, zasługuje fakt bardzo dobrej tolerancji preparatu. U żadnego pacjenta nie zanotowano działań niepożądanych.  
Kobyle mleko, będące głównym składnikiem preparatu, swoim składem jest najbardziej zbliżone do mleka ludzkiego. Jest naturalnym
produktem o unikalnych wartościach odżywczych, dzięki dużej ilości bioaktywnych składników takich jak: nienasycone kwasy
tłuszczowe, liczne enzymy, witaminy, oligosacharydy, hormony i czynniki wzrostu, laktoferyna, karnityna i inne.  Dawkowanie Preparat
zawiera wysoką dawkę skoncentrowanego kobylego mleka, dlatego wystarcza przyjmowanie 1 do 2 kapsułek raz na dobę, najlepiej na
czczo, popijając szklanką wody. Dla osób o masie ciała powyżej 60 kg zaleca się 2 kapsułki na dobę.  Może być podawany dzieciom
powyżej 1 roku życia, zazwyczaj po 1 kapsułce dziennie.  Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie preparatu, gdyż pierwsze efekty
działania widoczne są dopiero po 2-3 tygodniach stosowania, a efekt optymalny uzyskuje się po 3 miesiącach.  Po tym okresie, w celu
utrzymania pozytywnego efektu, zaleca się stosowanie 1 kapsułki raz na dobę, bez względu na masę ciała.  Informacja Suplementy diety
nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do
spożycia w ciągu dnia. 
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