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De schoonheidsmaffia heeft geen moeite met extremen. Aan
de ene kant beweert ze huidcellen op DNA-niveau te kunnen
beïnvloeden met foliumzuur, aan de ander kant grijpt ze te-
rug op middeleeuws gedachtegoed. Dat gaat zo: als een
beest iets goed kan (rennen, oud worden, copuleren), dan
zal het beest in fijngemalen of afgetrokken vorm allicht de-
zelfde verschijnselen bij mensen veroorzaken. Daarom be-
veelt TelSell bij allerlei huidproblemen het gebruik aan van
Celltone, een preparaat op basis van slakkenslijm. Slakken
zijn namelijk in staat beschadigingen van hun huisje te repa-
reren, dus helpt hun slijm ook tegen pukkels en littekens bij
mensen. Slakken kunnen inderdaad hun huisje repareren,
maar lang niet zo spoorloos als op de getoonde filmpjes. De
reparatie gebeurt niet zozeer door het slijm dat slakken bij
hun voet afscheiden, maar door de mantelcellen die direct
onder de schelp liggen. Slakkenslijm op je eigen huid sme-
ren zal dus niet helpen. Dat is maar goed ook, want slakken
repareren zichzelf met calciumcarbonaat. Wie wil er nu zijn
littekens dichtpleisteren met kalk? Of van een pukkeltje een
echte steenpuist maken? Waanzin. Als extra aanwijzing van
onbetrouwbaarheid draagt de verpakking van het wonder-
baarlijk slakkensmeersel een plaatje van een schelp van een
nautilus. Dat is een inktvis.

Toch is het smeersel blijkbaar een groot succes. Van de
weeromstuit is ook een tweede TV-verkoopkanaal begonnen
met het aanprijzen van een ander slakkenslijmgoedje. Nog
even en slakken promoveren van verachtelijke tuinvernielers
tot zeer gewaardeerde helpers in de strijd tegen rimpels,
kraaienpootjes, littekens, puisten, eczeem en al wat nog
meer de vrouwelijke schoonheid bedreigt. Voorwaar een hele
vooruitgang, voor die slakken. Je zou haast denken dat het
eigenlijk gaat om een offensief van de Nederlandse Malaco-
logische Vereniging om de slak een positiever imago te
geven. Dat kunnen wij-van-de-NEV natuurlijk ook. Hierbij
alvast een paar suggesties voor insectenproducten die het
insectenimago aanzienlijk zouden kunnen opvijzelen.

Wordt u wat ouder en verliest u uw wilde haren? Geen nood,
Arctia Forte helpt. Dit middel wordt verkregen uit de harig-
ste rupsen die er bestaan: die van de grote beervlinder.
Een beerrups is van top tot teen overdekt met een weelde-
rige haardos die zich tijdens zijn leven ook nog eens ver-
schillende malen vernieuwt, dus zal Arctia Forte ook uw
kale plekken van haren voorzien. Driemaal daags goed in-
smeren en uw vriendenkring zal verbaasd staan!

Bent u na het Sonja Bakker-diëet weer lekker aangekomen
en wilt u toch een paar pondjes kwijt? Probeer dan Wasp-
Waste met echte petioline. Dit product wordt verkregen uit
larven van de Pruisische wesp. Deze beestjes verstaan de
kunst om van een mollige larve te veranderen in een wesp
met wespentaille, dus zal ook uw taille er op achteruit
gaan bij gebruik van WaspWaste. Het zal voelen alsof u
vleugels krijgt!

Hallo muurbloempje, lukt het maar niet om aantrekkelijke
mannen aan te trekken? Halen ze hun neus voor je op?
Probeer dan onze nieuwe StarTrek-deodorant op basis van
okselvocht van vrouwtjes van de plakkermot. Die heeft
geen moeite met het vinden van een man, zelfs niet in het
donker. Met haar geurstoffen lokt ze mannetjes van hon-
derden meters afstand naar zich toe, dus zullen de man-
nen ook voor u in de rij staan als u StarTrek gebruikt. Pas
op, niet teveel ineens opdoen.

Komen er te veel dingen op u af en kunt u het allemaal niet
meer bijbenen? Duizendpoten hebben daar geen last van.
Moeiteloos stuurt hun zenuwstelseltje duizend pootjes te-
gelijk aan zonder zich te vergalopperen. Intussen vangen
ze ook nog de ene prooi na de andere. Uit onderzoek blijkt
dat een duizendpoot dit alleen maar kan als hij beschikt
over voldoende natrium- en kalium-ionen, dus wordt ook
u een echte multi-tasker met Natrikal. Dit middel bevat
een flinke dosis natrium en kalium, maar in gechloreerde
toestand om de opname te vergemakkelijken. Helaas niet
geschikt voor mensen met een zoutarm dieet.

Wil je iets bijzonders voor je volgende houseparty? Lampy-
rion haargel is echt cool. Het is gemaakt uit achterlijven
van tropische vuurvliegen. Die bezitten stoffen die rit-
misch oplichten als er zuurstof bij komt, dus zal ook jouw
haar flitsen als je de zuurstoftoevoer via headbangen ver-
groot. Een klein pilletje ecstasy erbij en het effect is
helemaal overweldigend. Geen blacklight meer nodig.

Zoek de fouten in de redeneringen. Of niet natuurlijk.
Een gebruiker moet namelijk wel in de werking geloven, an-
ders helpt het niet. Tip voor producenten van insectenmid-
deltjes in spe: voor alle zekerheid is het verstandig te ver-
melden dat de resultaten niet bij iedereen hetzelfde zijn. Het
blijven natuurproducten.
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