
My l

w Pa dzierniku
Ró owy Pa dziernik jest Miesi cem wiadomo ci Raka Piersi. Firma Cytiva 
czynnie w cza si  w akcj  nad badaniami raka piersi wspieraj c Fundacj  Bada  
nad Rakiem Piersi (BCRF). 

Przez ca y miesi c pa dziernik przy zakupie ka dego opakowania produktu marki

Whatman, 1,00$ b dzie przekazywany Fundacji Bada  nad Rakiem Piersi.*

Jako e, w 2018 osi gn li my za o ony cel 100 000$, w tym roku mierzymy wy ej!

Z Wasz  pomoc  chcemy wesprze  badania nad rakiem piersi kwot  125 000$.

Razem mo emy du o zmieni !

Wesprzyj Nas na     #WhatmanThinkPink

NASZ CEL: wsparcie BCRF w badaniach nad rakiem

piersi kwot  125 000$    



*

Dzisiaj wiemy znacznie wi cej na temat raka piersi ni  kiedykolwiek

wcze niej. Pocz wszy od odkrycia sposobów zapobiegania chorobie,

a  po poznanie powodów, dla których niektóre rodziny s  na ni

bardziej podatne. Badania naukowe poprawiaj  opiek  daj c

wymierne rezultaty i zmieniaj c ycie chorych - ka dego dnia.

Sprawd  post py i wp yw BCRF na badania nad rakiem piersi na

stronie:    

Razem mo emy du o zmieni !

Dowiedz si  wi cej na: cytivalifesciences.com/

ThinkPink2019 Wesprzyj Nas na     #WhatmanThinkPink

BCRF w walce z rakiem - 
25 lat, 25 znacz cych
odkry

www.bcrf.org

Produkty do ltracji marki Whatman s  stosowane w laboratoriach

na ca ym wiecie. Pomó  nam w dalszym ci gu wspiera  misj  BCRF,

polegaj c  na nansowaniu krytycznych prac w obszarach od bada

nad rakiem piersi po odkrycie i rozwój leków.

Odwied  nasz  stron  internetow  i dowiedz si  
wi cej na temat BCRF. Zobacz lmy i wywiady na: 
cytivalifesciences.com/ThinkPink2019

Program sponsorowany przez Cytiva. Cytiva wesprze BCRF 1,00$ za ka de zakupione opakowanie 
produktu do ltracji laboratoryjnej Whatman, w kwocie max. 125 000$. Dotyczy zamówie  z o onych w 
Cytivie oraz u dystrybutorów w Australii, Kanadzie, Chinach, Europie, Puerto Rico, Nowej Zelandii i USA w 
miesi cu Pa dzierniku 2019.

cytivalifesciences.com/ThinkPink2019 
s-und-s.pl

Autoryzowany dystrybutor
Lab-System-Service, ul. Relaksowa 7, 70-892 Szczecin
www.s-und-s.pl, www.labsystemservice.pl
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