
CHỐNG LẠI CĂN 

BỆNH UNG 

THƯ DA  

 Bức xạ UVB → Cháy nắng →   Ung thư da 

Mặt trời không phải lè kẻ thù của chúng ta, đó là nguồn sống mà nhân loại đã có đủ thời gian 

để thích nghi trong suốt hàng thiên niên kỷ qua. Tâm hồn và cơ thể con người cần ánh sáng 

mặt trời, do đó không cần thiết phải sợ hãi những tia nắng. Tuy nhiên, cháy nắng có thể dẫn 

đến nhưng hậu quả nghiêm trọng: bệnh dày sừng quang hóa và bệnh ung thư da. 

 

 

 

Nguyên nhân của bệnh ung thư da là tia  bức 

xạ UVB. Cường độ tia UVB cao trên toàn 

cầu! Điều đó rất nguy hiểm!! 

 

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra thang 

đo chỉ số bức xạ tia cực tím UV toàn cầu: 

0-2 bức xạ yếu 

3-5 bức xạ trung bình 

6-7 bức xạ mạnh 

8-10 bức xạ rất mạnh 

+11 bức xạ cực mạnh 

 

 

 

   Giải pháp kịp thời cho 

da 

 



Những người có mụn cơm có lý do để sợ tắm nắng, bởi vì dưới tác động của tia UVB, những 

hạt mụn cơm vô hại có thể dễ dàng trở thành những nốt sưng tấy gây bệnh. Ngoài ra, ung thư 

da là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong rất cao, 80%. Trong 

đó, phụ nữ với làn da nhạy sáng và nhạy cảm là những người bị đe doạ nhiều nhất. Thêm nữa, 

căn bệnh chết người này có thể giết chết bệnh nhân trong vòng 2-3 tháng. 

 

R47-PROTUMOL
®
 là một phát minh của Hungary hoàn toàn làm từ các nguyên liệu tự nhiên. 

Kem bôi ngoài da này không chỉ giúp chống lại các tia gây hại mà còn tiêu diệt các tế bào ung 

thư. Điều này đã được chứng minh qua các cuộc thí nghiệm và kiểm tra thực hiện tại phòng 

khám da liễu của một trường đại học y tế Hungary. Kem sẽ nhanh chóng được da hấp thụ mà 

không để lại dấu vết, có thể dùng trước và sau khi tắm nắng. Bên cạnh việc phòng chống, 

R47-PROTUMOL
®
 cũng được khuyên dùng bởi các chuyên gia sau điều trị. 

 

 

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

DA: 

KEM R47-PROTUMOL
®
 (đã được kiểm tra lâm sàng) 

 

 

Hãy sử dụng R47-PROTUMOL
®
 để bảo vệ 

nốt ruồi và làn da của bạn. Không chỉ 

phòng ngừa, laoij kem này còn có hiệu quả 

với căn bệnh ung thư da đã được chẩn 

đoán. 

 

R47-PROTUMOL
®
 chỉ bao gồm chất tự 

nhiên từ thực vật, có chứa các thành phần 

như chất chống oxi hóa, các loại vitamin 

khác nhau, các loại khoáng chất, cacbon-

hydrat, protein, flavonoid, các loại enzim 

và axit hữu cơ. Các chất chống oxi hóa bảo 

vệ sinh vật khỏi những tác hại của các gốc tự do, nhờ đó làm chậm quá trình lão hóa của các 

tế bào, chúng chặn lại sự thoái hóa của các tế bào và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. R47-

PROTUMOL
®
 khoogn có tác dụng phụ và có thể dùng để bôi ngoài da toàn thân. 

 

Các thành phần hoạt chất, tác động lẫn nhau một cách tổng hợp, bộc lộ tác dụng sinh lý tích 

cực qua quá trình điều trị. Kết quả của sự tổng hợp các hoạt chất này là một cơ chế tác động 

mà nhờ đó R47-PROTUMOL
®
 không chỉ có hiệu quả đối với vùng da được điều trị, đồng 

thời, nó còn thúc đẩy quá trình tái tạo, tăng cường hệ thống miễn dịch do sự có mặt của các 

hợp chất trong thành phần của kem. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ung thư biểu mô tế bào đáy: Trước khi điều trị                                         4 tuần sau điều trị  

 

  

 

   Ung thư biểu mô tế bào đáy: Trước khi điều trị    1 tuần sau điều trị 

  
    Ung thư biểu mô tế bào đáy: Trước khi điều trị 4 tuần sau điều trị 
 

Nhà phát minh và nghiên cứu dược phẩm Peter Rozim: việc thử nghiệm của Trung tâm Lâm 

sàng Szent-Györgyi Albert chỉ ra rằng R47-PROTUMOL
®
 đem lại những cải thiện ngay trong 

tuần đầu tiên, và sau 4 tuần điều trị đã ngăn chặn sự lan rộng của vết sưng tấy, và giảm mức 

độ viêm loét một cách đáng kể. R47-PROTUMOL
®
 có thể tạo ra những hiệu quả như vậy mà 

không gây ra tác dụng phụ.  

 

http://propharmatech.hu/en/ 

http://propharmatech.hu/en/


CHỐNG LẠI CĂN 

BỆNH UNG 

THƯ VÚ 
 

 

                                                                                                 

 

 

                

                Ngực khỏe mạnh                                                        Ung thư vú viêm 

 

 
 
 

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ 

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ:  

KEM R47-PROTUMOL
®
   

(đã được kiểm tra lâm sàng) 
 

 

 

 

 

 

        Giải pháp kịp thời cho 

ngực 

! 



   

 

 

 

      Bác sĩ  Mária PÉCSEK 

 

 

 

 
 

 

 

Quan sát của trưởng nhóm phẫu thuật bác sĩ Mária PÉCSEK đối với sản phẩm kem điều trị 

R47-PROTUMO
®

L: 

R47-PROTUMOL
®
 được dùng thường xuyên 2-3 lần một ngày, được kiểm soát trong sáu 

tháng. 

Khối u ở tuyến vú đã giảm kích thước từ 6-7 cm xuống còn 1cm. 

Di căn ở nách của bệnh nhân đã không còn sờ thấy. 

Khối u lớn ở tuyến vú của bệnh nhân đã giảm xuống chỉ còn 1cm nhờ thoa kem điều trị đã có 

thể loại bỏ. Bệnh nhân được phẫu thuật và khối u 1cm đã được cắt bỏ. Sau phẫu thuật, việc 

kiểm tra mô bệnh học chỉ tìm thấy 1-2 nhóm các tế bào ác tính. 

Trong số các ca bệnh của tôi, có một bệnh nhân bị di căn viêm loét ở cổ. Việc sử dụng 2 tuýp 

kem R47-PROTUMOL
®

 đã làm giảm sự di căn và làm lành sự viêm loét. Mặc dù căn bệnh cơ 

bản không được chữa khỏi, nhưng cuộc sống của bệnh nhân đã tốt hơn một cách đáng kể, và 

điều đó có thể không đạt được bởi các phương pháp khác. 

Theo kinh nghiệm của bản thân mình, tôi chưa từng thấy một sự thuyên giảm đối với số lượng 

lớn các ca bệnh như vậy. 

Tôi nhận thấy một sự thuyên giảm tương tự ở trường hợp của một bệnh nhân 35 tuổi mắc khối 

u và viêm loét vú. Sau khi kiên trì sử dụng kem R47-PROTUMOL
®
, sự viêm loét đã biến 

mất, khối u đã giảm đi đáng kể và có thể loại bỏ được. 

Các khối u lành tính có thể sờ thấy được ở ngực hoàn toàn biến mất nhờ dử dụng R47-

PROTUMOL
®
. 

Do đó, loại kem này còn là một biện pháp phòng bệnh không thể thay thế, đối với số lượng 

lớn các khối u vú. 

http://propharmatech.hu/en/ 

 

 

R47-PROTUMOL
®
 ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CÔNG TY 

PROPHARMATECH
®
. 

CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP ĐỘC QUYỀN VÀ CÓ TOÀN QUYỀN VỀ 

SẢN PHẨM. 
 

http://propharmatech.hu/en/


 

 

 

Công ty Nghiên cứu và Phát triển PROPHARMATECH
®

 

 

 

PROPHARMATECH
®
 nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và các liệu pháp điều trị bệnh 

về da. 

Mục đích của công ty là phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm có các tác nhân tự nhiên 

cơ bản là vô hại đã được đăng ký trong dược điển, có một nền tảng quan trọng trong các tài 

liệu đặc biệt và được ứng dụng cách hiệu quả trong việc sr dụng hàng ngày. 

Trong mỗi trường hợp PROPHARMATECH
®
 đạt được những kết quả độc đáo trong việc giải 

quyết các vấn đề bằng những phương pháp mới, nghiên cứu những lĩnh vực mà khoa học 

ngày nay còn chưa biết đến và khám phá những tiềm năng trong các lĩnh vực này. 

Sản phẩm của PROPHARMATECH
®
 không phải là thuốc, bởi vậy chúng không có tác dụng 

phụ. 

 

 

 

 
 

 

           
 

PROPHARMATECH
®
  

Công ty Nghiên cứu và Phát triển PROPHARMATECH
®
. 

 

www.propharmatech.hu  

info@propharmatech.hu 
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