HARCBAN
A
BŐRRÁKKAL
Elsősegély a bőrnek!

UVB sugárzás →

Leégés →

Bőrrák

A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk
alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek és a léleknek, tehát félni
semmiképpen sem szabad a napsugaraktól. A napégés következménye viszont a solar
keratosis és a bőrrák lehet.

A bőrrák kialakulásának oka a nap UVB
sugárzása. Az UVB sugárzás világszerte
kiemelten magas. Ez veszélyes!!
Az UV index besorolása az WHO által
felállított útmutató:
0-2 gyenge sugárzás.
3-5 mérsékelt sugárzás.
6-7 erős sugárzás.
8-10 nagyon erős sugárzás.
11 extrém sugárzás.

Ebből adódóan azok az emberek, akiknek szemölcsük van, okkal tarthatnak a napfürdőzéstől,
mivel az UVB sugárzás hatására az ártalmatlan szemölcsök könnyen kóros daganattá
alakulhatnak. Ezen túlmenően a bőrrák az egyik legveszélyesebb daganattípus, amely ha
melanoma-vá fajul, a halálozási rátája rendkívül magas, 80%. A világos és érzékeny bőrű nők
a legveszélyeztetettebbek. Ráadásul ez a halálos kór gyors lefolyású, 2-3 hónap alatt képes
elpusztítani az embereket.

Solar keratosis

Kezelés előtt

1 hetes kezelés után

2 hetes kezelés után

Létezik egy kizárólag természetes anyagokból készült magyar találmány, az R47PROTUMOL® ápoló krém, amely nemcsak védelmet biztosít a káros sugárzás ellen, de segít a
rákos sejtek elpusztításában is. Ezt a hatást egy magyarországi orvosi egyetem bőrklinikáján
elvégzett kísérletek és vizsgálatok bizonyítják. A krém gyorsan felszívódik, nem hagy foltot a
ruhán, alkalmazható napozás előtt és után is. Megelőző szerepe mellett utókezeléshez is
javasolják a szakemberek.

MEGOLDÁS A BŐRRÁK MEGELŐZÉSÉRE ÉS
KEZELÉSÉRE A KLINIKAILAG TESZTELT
R47-PROTUMOL® ÁPOLÓ KRÉM
Védje az anyajegyét és bőrét, és
megelőzésre
használja
az
R47®
PROTUMOL
krémet! A megelőzés
befektetés a jövőbe! Ugyanakkor ez a
kenőcs a már kialakult bőrrák kezelésére is
hatékonyan alkalmazható!
Az R47-PROTUMOL® ápoló krém csak
természetes
növényi
hatóanyagokat
tartalmaz,
amelyek
komponensei
antioxidánsok,
különböző
vitaminok,
ásványi anyagok, szénhidrátok, fehérjék,
flavonoidok, enzimek és szerves savak.
Az antioxidánsok védik a szervezetet a szabad gyökök káros hatásaitól, így lassítják a sejtek
öregedésének a folyamatát, gátolják a sejtek rosszindulatú elfajulását és támogatják az
immunrendszert. A krémnek nincsenek mellékhatásai, használható a test egész felületén.

A hatóanyagok összetevői egymással szinergiában fejtik ki hatásukat, pozitív fiziológiai
hatást gyakorolva a kezelés során. A hatóanyagok szinergiájának következtében olyan
hatásmechanizmus jön létre, amelynek eredményeképpen a R47 PROTUMOL® kenőcs nem
csak a kezelt területen hatásos, de a kezeléssel párhuzamosan, az összetevők jelentőségének
köszönhetően, az immunrendszer erősítésével elősegíti a gyógyulási folyamatot.

Basalioma: Kezelés előtt

4 hetes kezelés után

Basalioma: Kezelés előtt

1 hetes kezelés után

Basalioma: Kezelés előtt

4 hetes kezelés után

HARCBAN
A
MELLRÁKKAL
Elsősegély a mellnek!

Egészséges mell

MEGOLDÁS A MEGELŐZÉSRE
ÉS A MELLRÁK KEZELÉSÉRE
A KLINIKAILAG TESZTELT
R47-PROTUMOL® KRÉM

Gyulladásos mellrák

Dr PÉCSEK Mária

Dr. Pécsek Mária sebész főorvos szakvéleménye:
A betegeknél napi 2-3-szor alkalmaztuk rendszeresen az R47-PROTUMOL® krémet, és hat
hónap múlva kontrolláltunk.
Az emlőben lévő 6-7 cm-es tumor 1 centiméteressé vált.
A hónalji metastasis (áttét) tapinthatatlanná vált.
Volt beteg, akinek a nagy emlő tumora a fenti terápia hatására 1 centiméteressé vált, azután
eltávolítható lett.
A műtét során az 1 cm-es daganatot eltávolítottuk, és a szövettani vizsgálat az elváltozásban
csak 1-2 rosszindulatú sejtcsoportot talált.
Eseteim között nyakon megjelenő, már kifekélyesedő áttét esetében kettő tubus R47PROTUMOL® krém elhasználása után a metastasis megkisebbedett, a kifekélyesedés
meggyógyult. A krém a beteg életminőségét rendkívüli módon megjavította, melyet más
eszközökkel nem értünk volna el.
Tapasztalataim során, és nagyszámú beteganyagomban sem láttam ehhez hasonló remissiot.
Hasonló, orvosilag igazolt remissiot találtam 35 éves betegnél, akinek elhanyagolt,
kifekélyesedő emlő tumora volt. Az R47-PROTUMOL® krém kitartó használata után a
daganat lényegesen megkisebbedett, a kifekélyesedés megszűnt, a daganat eltávolíthatóvá
vált.
Az emlő jóindulatú és tapintható elváltozásai az R47-PROTUMOL® krém használatával
teljesen eltűnnek.
Így prevenciónak (megelőzésnek) is pótolhatatlan a krém, tekintettel a nagy számban
előforduló emlő tumorokra.

AZ R47-PROTUMOL® ÁPOLÓ KRÉM KIFEJLESZTŐJE VALAMINT A
GYÁRTÁS ÉS A FORGALMAZÁS KIZÁRÓLAGOS JOGOSULTJA A
PROPHARMATECH® KFT
MINDEN JOG FENNTARTVA!

PROPHARMATECH® Egészségügyi Kutató-fejlesztő Kft.
Az egészségügyi innovációs laboratóriumunk bőrápoló készítmények, és gyógyszer termékek
kutatásával-fejlesztésével foglalkozik.
Fő célunk, hogy természetes hatóanyagokból olyan termékeket fejlesszünk ki, és hozzunk
forgalomba, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak a mindennapi használat során.
Minden esetben új utakon járva, a mai tudomány által eddig még ismeretlen területeken
kutatva, és a bennük rejlő lehetőségeket felfedezve értünk el eredményeket az adott probléma
megoldásában.
Termékeink egyike sem gyógyszer, így mellékhatásuk sincs.

PROPHARMATECH®
Egészségügyi Kutató-fejlesztő Kft.
www.skincancerstop.org
info@propharmatech.hu

