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To Prof. Lucie Skarydova
Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove
Czech Republic

Matyas Palan worked in my laboratory, under my supervision, within the framework of ERASMUS for
the preparation of his thesis. He studied the impact of permethrin on liver of rats. He clearly showed a
positive attitude for scientific research being accurate in the laboratory activities and even critically able
to face experimental challenges. Moreover, he established excellent relationships and collaborative
interactions with the other members of the laboratory.
I highly recommend Matyas Palan for research activities and wish him all the best for his future.
Yours sincerely,

Prof. Rosita Gabbianelli
Associate Professor of Biochemistry and Molecular Biology
School of Pharmacy
University of Camerino
Camerino, Italy

