Ajutorul de care avem nevoie în diabet

Revidox asigură protecţie
vasculară şi neuronală

E

ste de necontestat faptul că diabetul zaharat
a devenit o epidemie a lumii moderne, alături
de bolile cardiovasculare, bolile maligne şi
cele neurodegenerative. Şi în România cifrele de
incidenţă şi prevalenţă urmează tendinţele mondiale
de creştere, fapt demonstrat de rezultatele unui
studiu amplu şi riguros, publicat în 2014 – studiul
PREDATORR, efectuat de Societatea Română de
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Datele statistice
consemnează aproximativ două milioane de pacienţi
cu diabet în ţara noastră, ceea ce înseamnă o prevalenţă de 11,6%, cifră deloc de neglijat. Dar mai
îngrijorător este numărul mare al persoanelor cu
prediabet, care atinge o prevalenţă de 18,4%. Se
pare că numărul bolnavilor cu diabet zaharat este
mult mai mare decât cel al pacienţilor aflaţi în
de dr. Nicoleta Mîndrescu evidenţele medicilor diabetologi.
Boală cronică, diabetul zaharat îşi pune puternic amprenta
asupra sănătăţii şi speranţei de viaţă din cauza complicaţiilor
sale, care sunt în majoritatea lor de natură vasculară, afectând
vasele mici (complicaţii microvasculare precum neuropatia,
retinopatia, boala renală diabetică) şi vasele mari (complicaţii
macrovasculare precum arteriopatia, boala ischemică coronariană şi accidentul vascular cerebral). Prezenţa acestei afecţiuni
– spun statisticile – scurtează cu 5-10 ani speranţa de viaţă, un
rol crucial având în acest sens stresul oxidativ, accentuat în
diabet şi dependent de variabilitatea glicemică (oscilaţiile
valorilor glucozei din sânge). Cu cât e mai accentuat dezechilibrul glicemic, cu atât mai mari sunt stresul oxidativ şi riscul
de apariţie a complicaţiilor.
Ce este de fapt stresul oxidativ? El reprezintă un dezechilibru
între cantitatea de radicali liberi din organism (acele molecule
instabile şi reactive rezultate din procesele de oxidare) şi
sistemele biologice de apărare antioxidantă. Consecinţa acestui
dezechilibru este un efect toxic pe toate componentele celulare,
inclusiv pe ADN, purtătorul informaţiei genetice. Dacă la
prezenţa diabetului se mai adaugă şi fumatul, inactivitatea,
stresul, poluarea, dezechilibrele nutriţionale, depresia, atunci
efectele stresului oxidativ devin devastatoare, ducând la o
îmbătrânire prematură şi la apariţia precoce a complicaţiilor mai
sus amintite.
Arsenalul pacientului cu diabet trebuie să cuprindă o dietă
echilibrată în principii nutritive, activitate fizică regulată,

medicamente antidiabetice sau insulină, după caz, în scheme de
tratament individualizate, dar şi o puternică susţinere cu
antioxidanţi, toate acestea având ca scop creşterea calităţii vieţii
şi diminuarea riscului de complicaţii cronice, unele dintre ele
extrem de invalidante (cecitatea, insuficienţa renală cu dializă,
amputaţiile) şi având costuri enorme de îngrijire.
Reducerea stresului oxidativ şi creşterea capitalului de
sănătate şi energie şi-au găsit răspuns în studiile cercetătorilor
spanioli care au elaborat o formulă inovativă cu trei
ingrediente adecvate – strugurele, rodia şi seleniul –
destinată atât persoanelor sănătoase, dar şi celor ce suferă
de boli cronice, precum diabetul zaharat. Acest supliment
alimentar, numit Revidox, conţine Stilvid 84% – extract uscat
integral standardizat de sâmburi şi coajă de struguri ce asigură
8 mg de resveratrol cu biodisponibilitate 100% – cantitatea
optimă necesară neutralizării a 50% din radicalii liberi ce
atacă organismul zilnic. Revidox conţine resveratrol obţinut
exclusiv din specia Vitis Vinifera, concentrat printr-o tehnologie
patentată astfel ca, într-o singură capsulă de Revidox, să fie
disponibile principiile active din 45 kilograme de struguri, cu
efecte cardioprotectoare, antiinflamatoare şi neuroprotectoare
dovedite prin studii clinice. Cu acţiune sinergică intervin şi
celelalte două componente – extractul uscat de rodie cu efect
demonstrat clinic antioxidant, antiinflamator şi protector al
pielii şi seleniul – cunoscut ca protector anticancer. Cei trei
compuşi îşi potenţează acţiunea, asigurând protecţie la nivelul
fiecărei celule a organismului.

Cardioprotectia şi protecţia vasculară, în general, trebuie să
fie o preocupare importantă pentru pacientul cu diabet.
Revidox a demonstrat în studii clinice un efect vasodilatator
arterial şi de protecţie a endoteliului – tunica intimă vasculară. De asemenea, Revidox a probat efectul antiinflamator,
cu reducerea nivelului de Proteina C reactivă cu 26%,
efectul antitrombotic, dar şi de scădere a colesterolului, cu
următoarele evoluţii: reducerea nivelului Apolipoproteinei
B cu 9.8% şi a fracţiei de LDL oxidat cu 20% (parte a
colesterolului „rău”).
În afara protecţiei cardiovasculare, Revidox asigură şi
o protecţie neuronală prin efectul său antiinflamator –
inflamaţia fiind o componentă importantă în bolile cerebrale
şi neurodegenerative. La pacienţii cu diabet vechi sau cu
lungi perioade de dezechilibru metabolic administrarea

acestui supliment are efecte benefice pe procesele cognitive
(atenţie, memorie, capacitate de învăţare).
Efectele protectoare şi de reducere a stresului oxidativ (cu
aproximativ 60%) se manifestă repede, după primele 2 luni
de tratament, recomandarea fiind de administrare pe
termen lung, de minimum 1 an, de preferat pe parcursul
întregii vieţi. O capsulă pe zi, dimineaţa, după micul dejun,
creşte „scutul” antioxidant cu 61.5%.
Dacă la aceste beneficii adăugam şi efectul anti-aging – de
reducere a îmbătrânirii celulare, prin protecţia membranelor
şi a materialului genetic şi prin reîncărcarea energetică a
„bateriilor” celulare numite mitocondrii, nu ne rămâne
decât să parafrazăm – „O capsulă de Revidox pe zi ţine
boala şi bătrâneţea departe”.

