Wyciąg z wydzieliny ślimaka odkrył hiszpański onkolog kliniczny, dr Iglesias, w późnych latach 60-tych. Poszukiwał nowej substancji
do leczenia zapalenia skóry i poparzeń wywołanych przez promieniowanie u pacjentów z rakiem. Ślimaki to jeden z najstarszych
gatunków na ziemi, który przetrwał przez ponad 600 milionów lat. Musiały mieć w sobie coś specjalnego, że przetrwały tak długo.
Dr Iglesias studiował reakcje specjalnego gatunku ślimaków wystawionych na promieniowanie jonizujące (promienie X i/lub
promienie Gamma), które powodowało małe rany na skórze ślimaka. W obronie chował on swoje czułki i uwalniał duże ilości
unikalnego fluidu na uszkodzone miejsca, po czym szybko ulegały one naprawie. To nie był fluid, który ślimak normalnie uwalnia
podczas ruchu.
Przez kolejne 15 lat dr Iglesias rozwijał metody pozyskiwania tego fluidu i jego przemiany w
wyciąg do stosowania w recepturach miejscowych. Następnie stosowano je na pacjentach z
rakiem. Metoda ta oraz jej terapeutyczne i kosmetyczne receptury opatentowano w USA w 1994
roku. Wykorzystano ją już w 1986 roku do leczenia tysięcy osób poparzonych po awarii
elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Dlaczego o tym wspominamy?
Zbliża się 4 lutego, czyli Światowy Dzień Walki z Rakiem. Mamy w swojej ofercie Zabieg i produkty do stosowania w
domu, gdzie wspomniany wyżej wyciąg jest jednym z głównych składników aktywnych. Ta linia nosi nazwę Regeneracja
Absolutna. Jest różowa. Chcąc ze swej strony wspomóc osoby po terapii nowotworowej, ogłaszamy:

RÓŻOWY TYDZIEŃ
w dniach 5-10 lutego br.
W tym czasie linię tę sprzedawać będziemy:
 Zabieg, Ampułki (wyciąg z wydzieliny ślimaka), Krem Regenerujący

– 20% rabatu,
 Produkty do stosowania w domu – 15% rabatu,
aby zwiększyć dostępność Zabiegu i kosmetyków domowych dla Waszych Klientek po
terapiach nowotworowych. Niektóre z nich nie przyznają się do swojej choroby i dlatego nasz
Różowy Tydzień jest dla wszystkich.

Mamy nadzieję, że Wy także pomyślicie nad swoją aktywnością
związaną ze Światowym Dniem Walki z Rakiem.

