REKOMENDACJA MAŚCI DIABETEGEN
Lekarze, pielęgniarki, specjaliści opieki paliatywnej

„W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków rekomendujemy DIABETEGEN i
DIABETEGEN FORTE — kremy wspomagające gojenie ran. Na podstawie wieloletniej
współpracy z ﬁrmą Genoscope oraz pozytywnych rezultatów leczenia u osób
zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, z całym przekonaniem rekomendujemy ich
użycie szerokiej grupie pacjentów dotkniętych problemami skórnymi, a w
szczególności z problemem trudno gojących się ran cukrzycowych.
Ponadto składamy gorące podziękowanie w imieniu ponad 2,7 mln grupy osób w
Polsce dotkniętych nieuleczalną choroba cukrzycową za rozpropagowanie tych
cennych produktów. Fakt stworzenia warunków jego dostępności dla diabetyków
jest bardzo ważnym elementem umożliwiającym skuteczne leczenie przewlekłych
przypadków stopy cukrzycowej.
Stosowanie produktów ﬁrmy Genoscope przez osoby cierpiące na chorobę
cukrzycową znacząco wpływa na zmniejszenie liczby amputacji kończyn dolnych,
których rocznie w Polsce wykonuje się ponad 14,5 tysiąca.”
Anna Śliwińska - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, organizacji
pożytku publicznego, członek InternaDonal Diabetes FederaDon
„Diabetegen jest bardzo dobrym wyborem w leczeniu ran prostych oraz
skomplikowanych, jak np. stopy cukrzycowej. Złożony i kompletny skład produktu
zapewnia dobre wsparcie w gojeniu się tkanek (regeneracja) we wszelkiego rodzaju
urazach troﬁcznych u pacjentów z cukrzycą.”
Dr Simona Carniciu, Narodowy Instytut Leczenia Cukrzycy, Chorób Metabolicznych i
Zaburzeń Odżywiania im. Nicolae Paulescu, sekretarz wykonawczy Rumuńskiego
Stowarzyszenia Medycznego.
„Podczas badania pacjentów poddawanych chemioterapii, u których
zaobserwowano zmiany poprzetoczeniowe w miejscu wkłucia, 20 pacjentów zostało
poddanych intensywnemu leczeniu preparatem DIABETEGEN w okresie 10.2018 –
01.2019
U 70% pacjentów zaobserwowano cofnięcie się zmian powstałych po przetoczeniu
preparatu 5 Fluorouracyl.
U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano pogłębiania się zmian podczas
stosowania preparatu DIABETEGEN
NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ, PREPARAT DIABETEGEN ZOSTAŁ
OCENIONY JAKO NAJLEPIEJ GOJĄCY TRUDNE RANY W PORÓWNANIU DO INNYCH
TEGO TYPU PREPARATÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU.”
Badanie Obserwacyjne działania kremu DIABETEGEN, wykonane na Oddziale
Onkologii w Szpitalu Magodent przy ulicy A.E. Fieldorfa „Nila” 40 w Warszawie,
przeprowadzone przez Kierownika Opieki Medycznej - Agnieszkę Staniak

„Diabetegen jest produktem wspomagającym profesjonalną pielęgnację stopy
cukrzycowej, który przyczynia się do niezwykle szybkiego gojenia się wszelkich ran –
od zwyczajnych pęknięć po duże owrzodzenia. Jest dobrze tolerowany pod
względem alergii. Posiada złożony skład oraz odpowiednią konsystencję, dzięki
czemu przynosi wymierne efekty i jest chętnie stosowany u pacjentów
wymagających szczególnej opieki.”
Dr Anca- Elena Craciun, Asystentka Profesora Katedry Leczenia Cukrzycy, Zaburzeń
Odżywiania oraz Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego i Farmacji “Iliu
HaDeganu” im. Cluj- Napoca, specjalizacja: cukrzyca, zaburzenia odżywiania i choroby
metaboliczne, Regina Maria” Cluj- Napoca.
„Chociaż Diabetegen stworzono z myślą o pacjentach z cukrzycą, stosuję go z
powodzeniem u pacjentów bez cukrzycy, ale z różnymi schorzeniami skórnymi,
odleżynami i poparzeniami. Dzięki stosowaniu Diabetegen zmiany na skórze
pacjentów uległy bardzo znacznej poprawie. Co ważne, produkt ten jest również
dobrze tolerowany.”
Dr. Ana- Maria Oprolu, lekarz medycyny, wykładowca, doktor nauk medycznych oraz
w zakresie chirurgii plastycznej/chirurgii ręki/chirurgii estetycznej w Szpitalu
Uniwersyteckim w Bukareszcie.
„Używałam produktu Diabetegen wiele razy – w pracy oraz prywatnie u siebie. Za
każdym razem jego rezultaty były zadziwiające. Stosowałam go u pacjentów z
małymi i dużymi ranami, poparzeniami, suchością skóry i innymi dolegliwościami.
Produkt działał bardzo dobrze. Zaczęłam go używać, gdy miałam ranę po zabiegu
chirurgicznym, która nie goiła się prawdopodobnie dlatego, że cierpię na cukrzycę.
Byłam zaskoczona widząc, że moja rana zagoiła się w zaledwie 3 dni. Widziałam
również fantastyczne rezultaty stosowania tego produktu u mojego ojca, którego
paznokieć był pęknięty przez wiele lat, a który zagoił się w ciągu dwóch dni od
zastosowania Diabetegen.
Bardzo polecam stosowanie Diabetegen każdemu, kto chce przyspieszyć gojenie się
ran, poparzeń, blizn oraz zwalczyć suchości skóry.”
Dr EbDhal Darwish lekarz rodzinny, profesorka w Gulf University Ajman i Głównym
Specjalistą ds. Zgodności TruDoc (Dubai). Właścicielka i dyrektor generalny Ethraa
(Dubai) ds. Konsultacji i Szkoleń, oraz byłym wiceprzewodniczącym komisji
egzaminacyjnej MRCGP Int. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podstawową
opieką zdrowotną oraz w szkoleniach z zakresu opieki zdrowotnej, w szczególności
badań klinicznych, jakości opieki zdrowotnej, komunikacji, konsultacji i doradztwa.
Autorka wielu publikacji badawczych oraz 2 książek: „How to Conduct Clinical
Research: Research Made Easy” i „EssenDal Topics in Family Medicine”.

„Od ponad roku stosuję kremy Diabetegen i Diabetegen Forte u swoich pacjentów z
cukrzycą, w przypadku różnych wskazań, najczęściej w przypadku trudno gojących
się i nie gojących się ran
(owrzodzenia troﬁczne podudzi itp.) W każdym przypadku proces regeneracji tkanki
był stymulowany na tyle skutecznie, że proces gojenia przebiegał wyraźnie szybciej
niż przeciętnie. Nie zaobserwowałem żadnych skutków ubocznych, w tym reakcji
alergicznych. Jestem bardzo zadowolony z działania kremu Diabetegen i Diabetegen
Forte u swoich pacjentów i dlatego mogę rekomendować ten produkt jako godny
zaufania i skuteczny w różnych powikłaniach związanych z tkanką skórną.”
Mariusz Dąbrowski , Dr nauk medycznych, Specjalista chorób wewnętrznych,
Diabetolog

„Rewolucyjny preparat na świąd i suchość skóry”
Pielęgniarka Środowiskowa Opieki Domowej - Toruń
„Stosowane przez cukrzyka ( stopa cukrzycowa, drobne rany) działa bardzo dobrze,
pacjent poprosił o zakup”
Eliza Gręźlikowska, opiekun medyczny, Toruń
„Preparat przyspiesza gojenie w ranach odleżynowych stóp”
Iwona Józefowicz, Pielęgniarka, Toruń
„Zagojenie oparzenia II-go stopnia, regeneracja naskórka”
Ewa Koralewicz, Pielęgniarka, Koszalin
„Bardzo dobry na trądzik i zranienia”
Małgorzata Filipowicz, pielęgniarka.
„Bardzo dobry na trądzik”
Iwona Bartkowska , Toruń - pielęgniarka
„Trądzik młodzieńczy, złagodzenie stanów zapalnych na twarzy”
Katarzyna Bryła, Pielęgniarka, Koszalin
„Mięsak kostki przyśrodkowej u pacjenta z cukrzycą”
Mirosława Jastrzębska , Pielęgniarka Opieki Domowej i powiatowej , Toruń
„Bardzo dobry na rany”
Joanna Klemek - Pielęgniarka.
„Stopa cukrzycowa, pękające pięty. Łagodzi i poprawia gojenie, przyspiesza proces
gojenia i poprawia komfort chorego”

Karolina Rajko, Opiekun Medyczny, Toruń
„Bardzo dobrze działa na atopię”
Jolanta Boryś, Pielęgniarka, Budzice
„Produkt używany w opiece domowej Hospicjum „Światło” – dobry produkt”
Iwona Józefowicz, Pielęgniarka, Specjalista Opieki Paliatywnej, Toruń
„Bardzo dobrze gojący preparat, zastosowany przy oparzeniu, nie powstała blizna”
Jolanta Cinarzewska/ Ciszewska - Pielęgniarka Oddziałowa Białystok
„Łagodzenie suchości dłoni przy chemioterapii, złagodził bolesność opuszków
palcowych”
Iwona Garstka, Pielęgniarka Oddziałowa, Wrocław
„Rewelacyjny w przypadku odleżyn, przyspieszył gojenie i regenerację skóry”
Elżbieta Grzonkowska, Pielęgniarka, Tuchola

„Preparat zastosowano po usunięciu znamienia, na przedramieniu, leczenie trwa,
blizna jest prawie nie widoczna”
Pielęgniarka, Wrocław
„Preparat przyspieszył bardzo znacznie leczenie wirusa opryszczki wargowej/
zlikwidował łuszczenie skóry”
Pielęgniarka, Toruń
„Doskonale sprawił się w pielęgnacji skory cukrzyków/ nadmierna suchość”
Sprzedawca w punkcie z produktami naturalnymi

