Tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte?
Cât de departe suntem de
basm?

M

edicina şi tehnologia au făcut mari
progrese în ultimul timp în ceea ce
priveşte sănătatea – am descifrat
genomul uman, ajungem la cauzele bolilor,
reimplantăm mâini şi picioare, s-a descoperit
botoxul… Ce leacuri avem pentru bătrâneţe?
Există soluţii? Care sunt ultimele cuceriri ale
ştiinţei cu care putem îndepărta bătrâneţea
de noi?
Putem acţiona prin stilul de viaţă sănătos, o
dietă adecvată, adaptată particularităţilor fiecărei persoane în parte, ceea ce este simplu
de spus dar greu de realizat, de cele mai
multe ori. În plus, ne ajută şi sportul, contactul cu natura şi o atitudine senină în faţa trecerii timpului, dar nu pasivă, ci activă, în
care să acţionăm, nu să lăsăm remediile cunoscute la nivel teoretic.
Ce mâncăm se poate transforma într-o sursă
de radicali liberi, iar pentru neutralizarea
acestora avem nevoie de antioxidanţi. O
sursă naturală, recunoscută de antioxidanţi o
reprezintă alimentele de culoare neagră, iar
între acestea se remarcă strugurele, un aliment cunoscut şi amplu studiat pentru virtuţile sale.
De altfel, studiul strugurilor negri a condus
la descoperirea substanţei active din Revidox, supliment nutritiv revoluţionar, antiaging – cercetătorii spanioli încercau să
îmbunătăţească calitatea fructelor şi legumelor, şi au observat creşterea de peste 2.000
de ori a concentraţiei de resveratrol obţinută
din sâmburii de struguri, în condiţii controlate de iluminare cu ultraviolete.
Descoperirea a fost urmată de studii clinice
care au demonstrat că acesta împreună cu
extractul uscat de rodie şi seleniu alcătuiesc
împreună o formulă unică şi complexă, denumită Stilvid 84% (formă comercială: Revidox) care stimulează genele SIRT1
denumite şi genele longevităţii, prelungind durata de viaţă şi calitatea acesteia,
prevenind ateroscleroza, stresul oxidativ
şi semnele îmbătrânirii, acţionând la nivel
celular. Prin efectul său antioxidant, Revidox anulează jumătate din cantitatea de
radicali liberi produsă zilnic.

www.revidox.ro
www.revidox.ro/OX-by-Revidox
Descoperirea a fost patentată de cel mai
mare organism de cercetare din Spania,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Revidox primind aprobarea
Agenţiei pentru Siguranţă Alimentară şi
Nutriţie din Spania.
Romaniţa Iovan, celebra creatoare de
modă, ia Revidox de un an şi jumătate, şi
efectul pe care l-a observat imediat este nivelul crescut de energie. După două luni şi
jumătate – trei luni, a început să resimtă şi
un efect mai subtil, piele strălucitoare şi mai
catifelată. „Din luna octombrie am început
să iau şi crema Ox by Revidox, atât crema
de faţă antiaging cât şi crema contur de ochi
antirid, ambele cu efecte miraculoase, aş
spune, pentru că se suprapun efectului din
interior. Din câte ştiu, este singura asociere
de acest tip – supliment alimentar şi cremă,
ceea ce, pentru mine, este o garanţie pentru
efectele sale. Sunt rezultate demonstrate ştiinţific atât pentru Revidox cât şi pentru Ox
by Revidox, dar cel mai important lucru nu
sunt aceste cifre, ci faptul că eu percep direct
aceste efecte.”
Atât crema de faţă cât şi crema contur de
ochi Ox by Revidox, au un sistem de acţiune
revoluţionar, pentru că sunt produse prin nanotehnologie – particulele sale sunt atât de
mici încât pătrund printre celulele pielii trecând de stratul superficial. Cea mai mare

parte a cremelor se opreşte la suprafaţă, nu
ajunge în straturile profunde, în derm, pentru
că moleculele sunt mai mari.
Administrarea zilnică a unei capsule de Revidox, pe o durată de cel puţin un an, asigură
declanşarea încetinirii procesului de îmbătrânire celulară şi apariţia unor efecte vizibile.
Revidox ajunge întâi în sânge, după care
ajunge la nivel celular, nivel la care şi acţionează. Un lucru important este că este unul
dintre foarte puţinele suplimente alimentare
care ajunge în circulaţia sistemică şi la nivel
celular.
E important de ştiut că Revidox este un produs sigur iar în urma studiilor clinice s-a demonstrat că nu are reacţii adverse, efecte
secundare sau interacţiuni medicamentoase
atât în cazul pacienţilor sănătoşi cât şi în
cazul celor cu mai multe afecţiuni care au
participat la studiile clinice.
Cât de la îndemână ne sunt aceste cuceriri
nouă, românilor? Revidox capsule şi cremele Ox by Revidox – de faţă antiaging şi
contur de ochi antirid sunt disponibile în
toate lanţurile de farmacii şi online. Mă
bucur că şi românii – şi româncele – au la
dispoziţie instrumentele de tinereţe şi frumuseţe pe care le au şi vest-europenii.
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