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radiação UVB →

queimadura solar →

cancro de pele

O sol não é um inimigo, mas a fonte de vida, ao qual tivemos tempo para adaptar-se durante
milhares de anos. O organismo e a alma humana necessitam da luz do sol, então não devemos
ter medo dos raios do sol de nenhum modo. Contudo, a consequência da queimadura solar
pode ser a ceratose solar ou cancro (câncer) de pele.

A causa da formação de cancro de pele é os
raios ultravioleta (UVB) do sol. A radiação
UVB é extremamente alta por todo o mundo.
Isto é perigoso!
A classificação do índice UV pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) é o
seguinte:
0-2
radiação baixa
3-5
radiação moderada
6-7
radiação alta
8-10 radiação muito alta
11
radiação extrema

Portanto, para pessoas que têm verrugas existem motivos suficientes para ter medo do banho
de sol, visto que a exposição à radiação UVB pode transformar as verrugas inócuas em um
tumor maligno. Além disso, o cancro de pele é um tipo mais perigoso de tumores, que se
tornar-se num melanoma, tem uma taxa de mortalidade muito elevada, cerca de 80 %. O
grupo mais vulnerável é as mulheres com pele branca e sensível. Ainda por cima, esta doença
mortal é acelerada – pode provocar a morte dentro de 2 ou 3 meses.

Solar ceratose

Antes tratamento

Depois de tratamento
de uma semana

Depois de tratamento
de 2 semanas

Há uma invenção húngara feita exclusivamente de ingredientes naturais – a pomada de
cuidado R47-PROTUMOL®, que não só protege contra os efeitos danosos da radiação solar
como também ajuda matar células de cancro. Este efeito está bem provado por experimentos e
testes feitos numa clínica de dermatologia de uma faculdade de medicina na Hungria. A
pomada é rápidamente absorvida, não mancha a roupa, pode ser aplicado antes e depois do
banho de sol. Além do seu papel preventivo, os especialistas recomendá-la para póstratamento também.

A POMADA DE CUIDADO CLINICAMENTE TESTADA R47PROTUMOL® É UMA SOLUÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O
TRATAMENTO DE CANCRO DE PELE
Proteja a sua pinta e pele, e use a pomada R47PROTUMOL® como prevenção! A prevenção é
um investimento no futuro. Ao mesmo tempo, esta
pomada pode ser aplicado efectivamente para
tratar cancro de pele já formado.
A pomada de cuidado R47-PROTUMOL® contém
sómente substâncias activas naturais à base de
plantas, cujos componentes são antioxidantes,
diferentes vitaminas, substâncias minerais,
carboidratos, proteínas, flavonóides, enzimas e ácidos orgânicos. Os antioxidantes protegem o
organismo contra os efeitos danosos dos radicais livres, retardando o envelhecimento das
células, inibirando os processos degenerativos malignos das células e suportando o sistema
imunitário. A pomada não tem efeitos adversos, pode ser aplicada em toda a superfície do

corpo. Os componentes das substâncias activas actuam em sinergia um com o outro, tendo um
impacto fisiológico positivo durante o tratamento. Em virtude da sinergia das substâncias
activas forma-se um mecanismo de acção o que não só resulta na eficácia da pomada de
cuidado R47-PROTUMOL® na área tratada mas paralelamente com o tratamento, devido à
importância dos componentes também ajuda a acelerar o processo de cura reforçando o
sistema imunitário.

Basalioma: Antes tratamento

Depois de tratamento de 4 semanas

Basalioma: Antes tratamento

Depois de tratamento de uma semana

Basalioma: Antes tratamento

Depois de tratamento de 4 semanas

COMBATER
O CANCRO DA
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Primeiros socorros à mama
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Mama saudável

A POMADA CLINICAMENTE
TESTADA R47-PROTUMOL® É
UMA
SOLUÇÃO
PARA
A
PREVENÇÃO E O TRATAMENTO
DE CANCRO DA MAMA

Cancro da mama inflamatório

Dra Mária PÉCSEK

Parecer da Doutora Mária Pécsek, cirurgiã-chefe:
Nós aplicamos a pomada de cuidado R47-PROTUMOL® com os pacientes duas ou três vezes
por dia regularmente, e controlamo-los após seis meses.
O tumor com tamanho entre 6 e 7 cm dentro da mama tornou-se um de 1 cm.
A metástase na axila tornou-se impalpável.
Havia uma paciente que teve um grande tumor, mas depois de aplicar a terapia acima descrita,
o seu tumor tornou-se um de 1 cm e foi possível remove-lo.
Durante a operação nós removemos o tumor de 1 cm, e a histologia encontrou sómente 1-2
grupos de células malignos na lesão.
Entre o meus casos havia uma metástase ulcerosa no pescoço. Aplicando dois tubos da
pomada R47-PROTUMOL® a metástase diminuiu-se e a úlcera cicatrizou. A pomada
melhorou considerávelmente a qualidade de vida do paciente, o que não poderia ser alcançado
por outras vias.
Eu não vi uma remissão semelhante em minha experiência ou na minha grande população de
pacientes.
Eu encontrei uma remissão semelhante, clínicamente provada com uma paciente de 35 anos,
que teve um tumor de mama negligenciado e ulceroso. Depois da persistência do uso da
pomada R47-PROTUMOL® o tumor diminuiu significativamente, a úlcera cicatrizou e foi
possível remover o tumor.
Aplicando a pomada R47-PROTUMOL®, as lesões benignas e palpáveis da mama
desaperecem completamente.
Então a pomada é insubstituível também como prevenção, considerando o grande número de
tumores da mama.

DESENVOLVEDOR E TITULAR DO DIREITO EXCLUSIVO PARA
PRODUZIR E COMERCIALIZAR A POMADA DE CUIDADO R47PROTUMOL® É PROPHARMATECH® LTDA.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

PROPHARMATECH® Investigação e Desenvolvimento Sanitário Ltda
O nosso laboratório de innovação sanitária está envolvido na investigação e no
desenvolvimento de preparações dermo-cosméticas e produtos farmacêuticos.
O nosso principal objectivo é desenvolver e comercializar produtos de substâncias activas
naturais que podem ser aplicadas no uso quotidiano.
Em todos os casos explorando novas vias, investigando em áreas ainda desconhecidas para a
ciência moderna, obtémos resultados na solução dum dado problema.
Nenhum dos nossos produtos é medicamento, então não têm efeitos colaterais.

PROPHARMATECH®
Investigação e Desenvolvimento Sanitário Ltda.
www.skincancerstop.org
info@propharmatech.hu

