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L'biotica Progestella menopauza krem 50 g
 

Cena: 34,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Caprylic/ Capric Triglyceride, Dioscroea Villosa Extract, Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7, Tocopheryl
Acetate, Grapefruit Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrolyzed Collagen, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, DMDM
Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.

Charakterystyka

Progestella MENOPAUZA z naturalnym wyciągiem z Wild Yam (Dioscorea villosa).
Ekstrakt z dzikiego pochrzynu (Wild Yam) zawiera substancje będące prekursorem biosyntezy naturalnego
progesteronu. Główny składnik aktywny kremu, opisywany jest w doniesieniach naukowych jako czynnik łagodzący
objawy związane z menopauzą m.in. uderzenia gorąca, poty nocne, drażliwość, przygnębienie, bezsenność, zaburzenia
koncentracji.

Ponadto zawarty w kremie Progestella kolagen, poprawia kondycję skóry, która w okresie około menopauzalnym traci swoje
napięcie i jędrność.
Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu naturalnego progesteronu drogą przezskórną dowiodło jego korzystne działanie
profilaktyczne oraz wspomagające w sytuacjach zaburzeń endokrynnych u kobiet wymagających substytucji tego hormonu.
Najszersze zastosowanie znajduje substytucja przez skórna w okresie około menopauzalnym. Preparat zalecany jest również w
łagodzeniu następujących dolegliwości: premenopauza, nieregularne krwawienia miesięczne, klimakterium, osteoporoza.

Stosowanie
Progestellę należy wcierać w okolice wewnętrznej powierzchni ramion oraz ud (kremu nie należy wcierać w piersi). Za każdym razem
krem należy wcierać w inne miejsce, co zapewnia lepsze wchłanianie. W miejsca, w które stosujemy preparat nie należy wcierać innych
kremów, gdyż mogą one utrudniać wchłanianie składników aktywnych.
Zdolność wchłaniania preparatu i wykorzystania go przez organizm jest inna u każdej kobiety, dlatego należy dostosować wielkość
dawki do indywidualnych potrzeb. Naturalny progesteron jest wchłaniany przez podskórną tkankę tłuszczową a następnie sukcesywnie
uwalniany do krwi. Preparat najlepiej stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem – najlepiej przed snem) w ilości 1/8 do 1 łyżeczki
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dołączonej do opakowania dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

