advertorial

|n dialog cu prof. dr. Luiza Spiru {i dr. Dana St~nciulescu
despre imb~trånire {i lupta cu timpul

Revidox \ncetine[te azi
\mb`trånirea de måine
E tån`r, director la o companie, se plânge că are tulburări de aten]ie [i de
concentrare, are lapsusuri pentru cuvinte uzuale [i nu prea mai ]ine minte,
e foarte stresat, nu mai poate dormi, sufer` de oboseal` cronic`, e anxios,
nu mai e sigur pe el, nu mai e cum era \nainte.

Luiza Spiru este
medic primar în
medicină internă [i în
geriatrie –
gerontologie [i doctor
în medicină. A făcut
trei specializări în
Fran]a, Suedia [i
Malta, cea de-a treia
fiind de
gerontopsihiatrie.

Toate aceste simptome \l poart` pe la
cardiolog, neurolog, endocrinolog, orelist [i oftalmolog, psiholog [i psihiatru,
face analize multe [i complicate [i dup`
fiecare consulta]ie se alege cu \nc` o
schem` de tratament, dar starea nu i se
amelioreaz`. Dac` tån`rul director ar fi
mers la cabinetul doamnei profesor dr.
Luiza Spiru, medic primar \n medicin`
intern` [i geriatrie, ar fi primit diagnosticul corect [i tratamentul adecvat.
Doamna profesor, de ce boal` sufer`
tanarul director?
Luiza Spiru: De… b`tråne]e, chiar dac`

nu are \nc` 40 de ani. |mb`trånirea \ncepe a doua zi dup` ce ne na[tem [i primul care \ncepe s` \mb`tråneasc` este
cortexul. Avem vårsta cortexului nostru
[i este foarte important s` descifr`m din
timp semnalele pe care el le d`, nu numai
la nivelul extremit`]ii cefalice, ci [i la nivelul \ntregului organism. Din p`cate,
oamenii nu prea iau \n seam` aceste sem52

nale. Trec peste depresii, peste anxietă]i,
fără să le trateze, le duc pe picioare, pe
considerentul că sunt tineri [i rezisten]i,
muncesc ca s` uite [i cred c` \[i revin.
Eroare! Cortexul nu uit`, ci sesizează,
\nregistreaz` [i peste cå]iva ani reac]ioneaz`. Cortexul este cel care transmite
semnale fiec`rui organ, influen]åndu-i
s`n`tatea.
Cum putem men]ine tinere]ea creierului, cum putem lupta \mpotriva \mb`trånirii organismului ?
L.S.: Se vorbe[te tot mai des despre stilul

factorii de risc care sunt dependen]i de
interac]iunea cu mediul. Sigur, totul cuplat cu stresul profesional [i cel social,
care sunt factori de risc majori \n accelerarea [i accentuarea fenomenului de \mb`trånire.
La sfår[itul lunii trecute toate agen]iile de pres` anun]au descoperirea secolului: elixirul tinere]ii – o pastil` pe
baz` de extract de struguri care \ntårzie \mb`trånirea. Sucul de struguri e un
prieten vechi al omului, Noe \nsu[i avea
propria vie pe Ararat. De ce e nevoie de
transformarea lui \n pastile, [tiute fiind
deja calit`]ile [i efectele vinului asupra
organismului ?
L.S.: Studiul Paquid, la care am parti-

de via]` [i alimenta]ia care au influen]e
majore asupra proceselor biochimice din
interiorul organismului. Metode imagistice si tehnici medicale revolu]ionare evalueaz` gradul [i ritmul de \mb`trånire a cipat [i eu \n Fran]a, a urm`rit [i analifiec`rui individ. A[a s-a ajuns la scheme zat principiile antioxidante ale vinului
de tratament completate cu diferite supli- ro[u. Efectele au fost surprinz`toare:
mente naturale – vitamina C, complexul evalu`rile cognitive ale pacien]ilor care
B, complexele omega. Exist` terapii ba- erau \n studiu [i care primeau 250 de mizate pe suplimente alimentare, terapii lilitri de vin ro[u pe zi, erau \ntotdeauna
antioxidante, foarte eficiente. Dac` vrem foarte bune comparativ cu ale celorlal]i.
s` prevenim, trebuie s` mergem la medic Avantajul unei pastile este acela c` se
atunci cånd nu avem nici un simptom cli- poate urm`ri [i vizualiza, prin biomarnic. Suntem oameni sresa]i, suntem oa- keri [i investiga]ii imagistice, modul \n
meni care vrem sa fim performan]i pån` care molecula respectiv` este activ` la
la adånci b`tråne]i, limita de pensionare nivelul cortexului, \n timp ce \[i parcurge
a fost \mpins` \n sus, vrem [i trebuie s` traseul la nivelul organului ]int`, penfim performan]i pån` la 65 de ani. Asta tru care tratamentul a fost administrat.
\nseamn` c` de la 40 de ani trebuie s` ne Astfel putem adapta [i personaliza permapreocup`m, s` vedem cum \mb`trånim, nent schema de tratament, pentru c` nu
\n func]ie de mo[tenirea genetic` [i de to]i reac]ion`m la fel la un medicament
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sau la un supliment alimentar. Eficien]a D.S.: Apropos de mister, am s` v` r`spund
suplimentelor pe baz` de extract de stru- cu o pild` din 1001 de nop]i. Se spune c`
gure este dovedit` sut` la sut`. Eu \mi vinul ar fi fost descoperit de o prin]es`
schimb schemele terapeutice \n func]ie dezam`git` \n dragoste, care a \ncercat s`
de momentele importante din via]a mea. se sinucid` måncånd ni[te struguri care
To]i facem grip`, to]i avem perioade de fermentaser` \ntr-un borcan. Rezultatul
stres continuu pe care trebuie s` le tre- a fost o intoxica]ie urmat` de un somn
cem cu bine, to]i avem oscila]ii \n ceea ce adånc. Cånd s-a trezit, [i-a dat seama c`
prive[te integritatea s`n`t`]ii noastre, se simte mai bine [i a povestit \ntregii
a imunit`]ii, trebuie s` ajut`m organis- cur]i p`]ania, ca[tigånd astfel dragostea
mul. Eu \mi fac singur` schemele de tra- regelui. Dar \n timp lumea a \nceput s`
tament [i iau REVIDOX, un anti-aging se team` de efectele sucului fermentat,
de ultim` genera]ie care concentreaz` mai ales c` are [i reac]ii adverse. Re]ine]i
\ntr-o capsul` principiile active a 45 kg a[a-zisa intoxica]ie descris` \n poveste.
de struguri. De ce este REVIDOX o des- O capsul` de REVIDOX \nl`tur` efeccoperire revolu]ionar`, explic` doamna tele adverse ale consumului de alcool. |n
doctor Dana St`nciulescu, administra- afec]iunile hepatice, consumul de alcool
tor Core Invest Health, unic importator este strict interzis. |n schimb, REVIDOX
este benefic ficatului.
al acestui produs.
Dr. Dana St`nciulescu: REVIDOX pre- L.S.: A[ vrea s` remarc un lucru foarte imlunge[te via]a celulelor, \ncetinind ast- portant: REVIDOX ac]ioneaz` \n interiofel procesul de \mb`trånire a organis- rul organismului, \n beneficiul s`n`t`]ii
mului. De aceast` „longevitate“ celular` [i tinere]ii acestuia, \ntr-o epoc` \n care
beneficiaz`, \n primul rånd, creierul [i avem o multitudine de mijloace să arătăm
implicit toate celelalte organe c`tre care bine până la adânci bătrâne]i. Dar toate
el trimite semnale. Una din componen- aceste tehnici care ne ajută să arătăm
tele mecanismului sau de ac]iune se ca actorii de cinema sunt numai de subazează pe captarea radicalilor liberi, prafa]` [i nu fråneaz` \mb`trånirea.
care au efecte negative asupra sănătă]ii. D.S.: Pielea este interfa]a dintre noi [i
REVIDOX ajută la diminuarea stresului mediu iar aspectul fizic, modul \n care
oxidativ neutralizând până la 50% din ra- ar`t`m este, practic, modul \n care sundicalii liberi care se produc în organism. tem evalua]i, aprecia]i sau \n care emiStudiile confirmă capacitatea sa de a tem semnale positive sau negative asustimula sirtuinele, numite [i „gene ale pra celor care ne v`d pentru prima oar`.
longevită]ii“. Prin studii clinice la om s-a Acest lucru este foarte important pentru
demonstrat eficacitatea REVIDOX în pro- evolu]ia noastr` \n raport cu noi [i cu ceitec]ia[idiminuarearisculuidebolicardio- lal]i. A[ spune c` aspectul are un rol esenvasculare. REVIDOX frânează oxidarea
LDL-ului („colesterolul rău“), împiedicând formarea trombozei. Are efecte
antiinflamatorii [i de stimulare a imunită]ii. Nu în ultimul rând a[ aminti efectul protector asupra fibrelor elastice ale
pielii [i puternica ac]iune împotriva petelor. Pe ansamblu, cred că nu este o exagerare să vorbim de un elixir al tinere]ii.
Totu[i, vinul a fost [i este considerat un lichid misterios, viu, care se
na[te, tr`ie[te, se maturizeaz`, \mb`tråne[te, devenind mai bun [i chiar
se \mboln`ve[te . Biblia \ns`[i \l \nnobileaz` prin calit`]ile pe care i le atribuie.
De ce l-am \nlocui cu o capsul`, se pot
\ntreba oamenii ?
decembrie 2011 psychologies magazine

]ial asupra modului cum determin`
frustr`ri, complexe care oricånd pot degenera \n depresii. Iar depresiile sunt primul pas spre \mb`trånire. Acesta este un
alt mod prin care REVIDOX protejeaz`
\ntregul organism, nu numai pielea.
L.S.: Marele secret este \ns` acela c`,
pentru eficacitate, tratamentul cu suplimente alimentare se face \n cure repetitive, pe o durat` lung` de timp.
D.S.: Fiecare \mb`tråne[te cu propria lui
vitez` iar b`tråne]ea este un proces fiziologic, de care un scap` nimeni. REVIDOX
controleaz` ritmul \mb`trånirii. Important este s` facem ceea ce trebuie la momentul potrivit. Asta e secretul! Orice
faci mai tårziu, poate fi prea tårziu. Ca
medic spun \ntotdeauna c` trebuie s` fii
stăpân pe trupul tău [i nu trupul tău, cu
bolile lui, să te stăpânească pe tine. Iar
REVIDOX \]i poate da aceast` independen]`. {i, evident, tinere]e \n viitor.
Dana Stănciulescu a
lucrat 20 de ani în
industria
farmaceutică. Cele
mai mari realizări le-a
ob]inut în calitate de
country manager la
compania multina]ională TEVA. În opt
ani, gra]ie strategiei
sale manageriale,
vânzările companiei
au crescut de la 30.000 euro anual la 14
milioane de euro. Este administrator si
actionar al Core Invest Health,firma care a
adus in Romania REVIDOX.
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Dr. Dana Stanciulescu: REVIDOX prelungeste viata celulelor , incetinind astfel procesul de imbatranire a organismului.

De aceasta “longevitate” celulara beneficiaza in primul rand creierul si implicit toate celelalte organe catre care el trimite
semnale. Una din componentele mecanismului sau de ac]iune se bazează pe captarea radicalilor liberi, care au efecte negative asupra sănătă]ii. Radicalii liberi sunt fragmente de molecule sau atomi care au electroni liberi. Ace[tia “sapă” în
corpul uman în căutarea de al]i electroni liberi. În drumul lor distrug, la propriu, celulele, ]esuturile, uneori chiar ADN.
REVIDOX ajută la diminuarea stresului oxidativ neutralizând până la 50% din radicalii liberi care se produc în organism.
Studiile confirmă capacitatea sa de a stimula familia de gene SIRT1, care codifică sirtuinele, numite [i “gene ale longevită]
ii”. Prin studii clinice la om s-a demonstrat eficacitatea REVIDOX în protec]ia [i diminuarea riscului de boli cardio-vasculare. REVIDOX frânează oxidarea LDL-ului (“colesterolul rău”), împiedicând formarea trombozei. Are efecte notabile

antiinflamatorii [i de stimulare a imunită]ii. Nu în ultimul rând a[ aminti efectul protector asupra fibrelor elastice ale pielii [i puternica ac]iune împotriva petelor tegumentare. Pe ansamblu, cred că nu este o exagerare să vorbim de un elixir al
tinere]ii.

Dumneavoastra luati REVIDOX?
D.S.: Am inceput sa iau in urma cu doua luni. Cunosc insa doi barbati foarte importante care iau de mult si care se simt ex-

celent. Unul este primarul Madridului, care este si imaginea REVIDOX in Spania, celalalt este medicul Radu Stanciulescu,
sotul meu. Am observat ca in Spania si Italia o treime dintre cei care iau REVIDOX sunt barbati, desi femeile au risc mai
mare de a îmbătrâni cerebral precoce, mai ales după ce intră la menopauză. Românii, in general, îmbătrânesc mai repede
decat restul europenilor. Suntem hipertensivi, avem risc mare de accidente vasculare cerebrale, suntem depresivi. Depresii
au 22% din românii cu vârste între 60 [i 75 de ani, predominant femei, iar risc de accident vascular au 28%. REVIDOX este
solutia la aceste probleme.

- Totusi vinul a fost si este considerat un lichid misterios, viu, care se naste traieste se maturizeaza, imbatraneste, devenind mai bun, si chiar se imbolnaveste . Biblia insusi ii inobileaza prin calitatile pe care I le atribuie. De ce l-am inlocui
cu o capsula, se pot intreba oamenii ?
D.S.: Apropos de mister, am sa va raspund cu o pilda din 1001 de nopti. Se spune ca vinul ar fi fost descoperit de o printesa

dezamagita in dragoste, care a incercat sa se sinucida mancand niste struguri care fermentasera intr-un borcan. Rezultatul
a fost o intoxicatie urmata de un somn adanc. Cand s-a trezit, si-a dat seama ca se simte mai bine si a povestit ce s-a intamplat. A povestit aceasta metoda originala Regelui si intregii curti, castigand astfel dragostea acestuia. Dar in timp lumea
a inceput sa se teama de efectele sucului fermentat, mai ales ca are si reactii adverse. Retineti asa-zisa intoxicatie descrisa
in poveste. O capsula de REVIDOX inlatura efectele adverse ale consumului de alcool, alcool care, chiar si in cantitati mici,
permise, unora le poate creea neplaceri.
L.S.: As vrea sa remarc un lucru foarte important: REVIDOX actioneaza in interiorul organismului, in beneficiul sanatatii si tineretii sale, intr-o época in care avem o multitudine de mijloace să arătăm bine până la adânci bătrâne]i. Dar toate
aceste tehnici care ne ajută să arătăm ca actorii de cinema sunt numai de suprafata si nu franeaza imbatranirea. As spune
ca dimpotriva, dacă ne gândim la starurile de cinema care arata bine dupa 30 de opera]ii estetice. Imagina]i-vă că fiecare
interven]ie se face cu anestezie generală, care durează [i două ore. În acest timp tensiunea arterială este la un nivel scăzut
care inseamna risc de a nu perfuza creierul în condi]ii optime pentru o perioadă scurtă de timp, risc de a dezvolta microischemii la nivelul vaselor de la nivelul creierului [i toate acestea cumulate în timp duc la o îmbătrânire precoce a creierului.
D.S. : Pielea este interfata dintre noi si mediu iar aspectul aspectul fizic, modul in care aratam este practic modul in care
suntem evaluati, apreciati sau in care emitem semnale positive sau negative asupre celor care ne vad pentru prima oara.
Acest lucrun este foarte important pentru evoltia noastra in raport cu noi si cu ceilalti. As spune ca aspectul are un rol
essential asupra modului cum determina frustrari, complexe care oricand pot degenera in depresii. Iar depresiile, cum
spunea si doamna prof. Luiza Spiru, sunt primul pas spre imbatranire. Frumusetea si sanatatea pielii noastre nu tin edoar
de tratamentele cosmetice, nu tine doar de terapiile chirurgicale, ci depinde foarte mult de tratamentul interior pe care il
aplicam intregului organism. Se spune ca suntem ceea ce mancam, ceea ce ingeram. Cu REVIDOX suntem tineri in viitor
pentru ca stopeaza din interior si pe termen lung imbatranirea organismului.
L.S. : A inghiti o pastila , un supliment alimentar, inseamna ca faci acest lucru constient, pentrut ca esti educat, pentru ca
stii ca ceea ce inghiti are o valoare, are un efect pozitiv asupra intregului organism. Marele secret este insa acela ca, pentru
eficacitate, tratamentul cu suplimente alimentare se face in cure repetitive, pe o durata lunga de timp.
D.S.: Fiecare imbatraneste cu propria lui viteza, intr-un anume mod, are un anume factori de risc care trebuie cuantificati
si care duc in final la elaborarea unei scheme terapeutice incluzand suplimentele alimentare care sa actioneze sinergic.
Batranetea este un proces fiziologic, de care un scapa nimeni. REVIDOX controleaza ritmul imbatranirii. Important este
sa facem ceea ce trebuie la momentul potrivit. Asta e secretul ! Orice faci mai tarziu poate fi prea tarziu. Ca medic spun
intotdeauna ca trebuie sa fii stăpân pe trupul tău [i nu trupul tău, cu bolile lui, să te stăpânească pe tine. Iar REVIDOX iti
poate da aceasta independenta. Si evident, tinerete in viitor.
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