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Auzim din ce în ce mai des că suntem ceea ce mâncăm însă
de aici până la a conştientiza nevoia reală a organismului
nostru de nutrienţi mai sunt câţiva paşi importanţi de făcut.
Este ca trecerea de la teorie la practică. Teoria are farmecul
de a rămâne undeva scrisă, nu ne afectează prea mult
viaţa, în timp ce conştientizarea nevoii presupune schimbarea
comportamentelor, adaptarea unor noi „obiceiuri” alimentare,
care, în primul rând, să îndrepte atenţia asupra nutrienţilor
aduşi prin alimentaţie şi, acolo, unde este cazul să determine
intervenţia de suport prin aport de suplimente nutritive
specifice fiecărei nevoi.
Multitudinea suplimentelor alimentare este benefică atunci
când alegerea nutrientului potrivit este făcută în mod informat
şi poate provoca „deziluzii” atunci când produsele sunt
administrate pe intervale foarte scurte, cu alternanţe mari şi
aşteptări exagerate. Voi încerca prin informaţiile pe care vi
le aduc aici în fiecare lună să redau alegerile mele în privinţa
suplimentelor nutritive, împreună cu beneficiile resimţite în
urma consumului acestora. Astăzi vă voi vorbi despre
Revidox şi Ox by Revidox, produse suport concepute pentru
încetinirea îmbătrânirii.

S-au prezentat multe corelaţii între alimentaţie şi îmbătrânirea
prematură, dar îmbătrânirea pare doar o etapă, de cele mai
multe ori îndepărtată de prezent, chiar şi pentru persoanele
considerate a face parte din „vârsta a treia”. Este firesc, pentru
că, de cele mai multe ori, corpul nostru îmbătrâneşte iar noi
ne simţim sufletul tânăr. „Trezirea” la realitatea anumitor neputinţe sau disfuncţionalităţi care ne împiedică să desfăşurăm
toate activităţile pe care ni le dorim se petrece însă inevitabil
şi ne determină să găsim soluţii pentru a ne simţi mai bine.
Deşi părerile specialiştilor din domeniu au ajuns la un numitor
universal valabil: îmbătrânirea este un proces continuu,
primele semne vizibile începând să se manifeste după 30-40
de ani, adevărul este greu de acceptat la vârste la care simţim
că putem face orice fără nicio repercusiune. Considerăm că ni
se cuvin energia şi funcţionalitatea organismului şi puţini
dintre noi conştientizează că fiecare exces îşi pune amprenta
asupra modului în care îmbătrânim şi asupra bolilor pe care le
dezvoltăm, pe principiul sănătatea este apreciată atunci când
o pierdem.

De aceea, este nevoie de schimbarea mentalităţii în
privinţa atenţiei acordate corpului nostru, cu
credinţa că, dacă vom avea grijă de corpul nostru
atunci când ne este cel mai uşor, vom beneficia de
o îmbătrânire „uşoară”, în care să ne bucurăm de
tot ceea ce avem în viaţa noastră.
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Îmbătrânirea nu se mai raportează doar la ultima perioadă a
vieţii, considerată declin; transformările corpului se pot
observa din tinereţe, semnele cele mai frecvente fiind: slăbirea
vitalităţii, modificări organice datorate reducerii schimburilor,
deshidratarea ţesuturilor, atrofia musculară, încetinirea
funcţiilor, scăderea generală a performanţelor. Îmbătrânirea
oferea aparent imaginea inversă a dezvoltării, fiind descrisă
ca o involuţie. În ultimii ani, însă, prelungirea duratei medii
de viaţă a condus la interesul din ce în ce mai mare faţă de
îmbătrânirea umană şi la căutarea mijloacelor de a-i corecta
efectele sau de a încetini declinul.

Îmbătrânirea nu mai poate fi considerată drept un
proces exclusiv involutiv şi nu se mai reduce
la o decadenţă globală: inventarul schimbărilor
comportamentale datorate vârstei în principalele
funcţii mentale (percepţia, memoria, rezolvarea de
probleme, emotivitatea) a relevat câteva câştiguri,
permanenţe şi compensări care se opun totuşi
reducerii notabile a capacităţilor.
Unul dintre produsele suport privind încetinirea îmbătrânirii
creat de către cercetătorii spanioli de la CSIC – CEBAS este
Revidox. Când l-am descoperit eu tocmai intrase şi în farmaciile din România. Citind informaţiile despre compoziţie,
beneficii şi studiile clinice am acordat încredere produsului.
Într-o singură capsulă Revidox s-a reuşit aportul nutrienţilor
şi principiilor active din 45 de kilograme de struguri, potenţate
de extractul de rodie şi seleniu. Printre beneficii am resimţit,
după câteva luni de administrare a unei capsule în fiecare
dimineaţă, un tonus îmbunătăţit: mai multă energie, putere de
concentrare îmbunătăţită, un ten mult mai hidratat şi catifelat.
Conform studiilor clinice, beneficiile sunt mult mai numeroase

însă carenţele mele au fost mici, aşa că le-am putut valida doar
prin experienţa cu produsul a celor din jurul meu (protecţia
cardiovasculară, scăderea colesterolului LDL şi a triglicerilor,
reducerea stresului oxidativ, protecţia neurodegenerativă,
reducerea markerilor inflamatori şi tumorali etc).
Am avut credinţa că protejarea materialului meu genetic
trebuie să devină o prioritate în viaţa mea şi m-am bucurat să
găsesc un instrument validat de instituţii de cercetare renumite
la nivel mondial.
Ulterior, am început să folosesc şi cremele Ox by Revidox:
crema contur de ochi a reuşit „imposibilul” de a-mi reduce
cearcănele şi de a creşte hidratarea pielii din jurul ochilor,
crema de faţă m-a protejat faţă de efectele nocive ale razelor
de soare şi m-a ajutat să am un ten mai hidratat, catifelat
(reducând şi ridurile). Mi-a plăcut senzaţia lăsată pe piele a
cremelor: se absorb rapid şi lasă tenul hidratat încă de la prima
folosire. În plus, avantajul de a folosi aceeaşi substanţă intern
şi extern a devenit vizibil după câteva săptămâni de folosire
(un aspect mai fresh).
Pot spune că, deşi îmbunătăţirea şi menţinerea stării de
sănătate au fost principalele mele obiecýtive, efectele benefice
asupra pielii m-au surprins în mod plãcut. Am simþit pe
„propria piele” beneficiile terapiei In/Aut, precum şi dictonul
„mã simt bine, arãt bine”!
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