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Amerykańska firma wyprodukowała
nietypowy męski dezodorant

Amerykańska firma z Seatle wypuściła na rynek
dezodorant o zapachu... bekonu. Kosmetyk powstał z myślą o mężczyznach. Czy woń
bekonu, aby na pewno pomoże im zdobyć sympatię pań?
Dezodorant o zapachu wędzonki to niejedyny wynalazek J & D Foods. Firma stworzyła również inne
produkty pachnące bekonem - np. majonez, popcorn, sól, a nawet krem do warg i piankę do golenia.
Cieszą się one taką popularnością, że nadszedł czas na premierę kolejnego specyfiku.
"Używając dezodorantu Power Bacon, będziecie wszystkich przyciągać do siebie, jakbyście byli
najpotężniejszymi magnatami na Ziemi. Wszystkich - czyli przyjaciół, znajomych i nieznajomych, psy,
niedźwiedzie, aligatory, lwy i nawet świnie" - zachęcają producenci.
Kosmetyk powstał z myślą o mężczyznach prowadzących aktywny tryb życia. Ma gwarantować
24-godzinną ochronę. Cena Power Bacon - 9,99 dolara za sztukę.
Jeszcze jedna ciekawostka związana z bekonem... W 1920 r. paryski rzeźnik John Fargginay dokonał
niezwykłego odkrycia, że dzięki pewnej mieszance ziół i olejków eterycznych z dodatkiem bekonu,
jest w stanie poprawić nastrój swoich klientów. Dzisiaj na rynku działa firma perfumeryjna
wykorzystująca nazwisko Fargginay.
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/20643.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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