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dr. Dana

Stănciulescu
“Putemsăcontrolămprocesul
deîmbătrânire”
Revidox încetinește procesul de îmbătrânire celulară,
acționând la nivelul ecărui organ. Stimulând genele
longevității, se prelungește durata de viață și crește calitatea
vieții. Formula unică, inovatoare și patentată Stilvid 84%
este formata din extract de sâmbure și coajă de struguri roșii,
extract de rodie și seleniu. Compușii săi se potențează și
acționează sinergic cu o multitudine de bene cii la nivelul
întregului organism. Dr. Dana Stanciulescu pare să găsit
soluția tinereții în viitor și am provocat-o să ne
împărtășească secrétele.
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Cumaţialessăperformaţiîndomeniulfarmaceutic?

Profesia de medic m-a ajutat să înțeleg mai bine nevoile
pacienților, și să u mai e cientă în găsirea soluțiilor de
care noi cu toții avem nevoie. După terminarea
facultății am gasit o oportunitate care era intr-un fel
legata de profesia de medic și am pornit pe un drum
adiacent: domeniul farmaceutic. Am început ca
reprezentant medical şi am urcat treaptă cu treaptă
până în vârful ierarhiei. Cele mai mari realizări le-am
obţinut în calitate de country manager la compania
multinaţională TEVA. În opt ani vânzările companiei
au crescut de la 30.000 euro anual la 14 milioane de
euro. M-am bucurat de aceste rezultate mai ales luând
în considerare că au fost obţinute într-o perioadă în
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care industria farmaceutică a avut de înfruntat
schimbări legislative majore: descentralizarea
programului naţional de oncologie, trecerea
prescripţiei pe denumire comercială, neactualizarea
preţurilor la medicamente în funcţie de cursul
leu/euro. De cinci ani conduc propria rmă de
consultanţă în domeniul farmaceutic, Core Invest
Consulting, iar din 2011 am decis în ințarea
companiei de import Core Invest Health.
CumaţiînceputacestbusinessînRomânia?

Am o experiență de peste 20 de ani în industria
farmaceutică. M-am dedicat antreprenoriatului, fără
însă a uita de Jurământul lui Hipocrate. În inţarea
Core Invest Health, divizia de sănătate a rmei pe care
o conduc, este un proiect foarte drag prin prisma
utilității produselor pe care le aducem pe piața din
România: Revidox, Ox by Revidox și Obegrass. A fost
un început plin de curaj și prin prisma multitudinii de
produse existente pe piață dar mai ales a reticenței
românilor privind tratamentele anti-îmbătrânire, care

de cele mai multe ori sunt asociate strict cu produsele
deramato-cosmetice. Ne-am asumat împreună cu
medicii care au studiat produsele, procesul de
informare și educare a populației privind importanța
prevenției și stării bune de sănătate.
Cev-aconvinssăinvestiţiînacesteproduse?

Calitatea, siguranța și e ciența produselor din portofoliul
Core Invest Health m-au convins să le aduc pe piață.
Faptul că ne putem ajuta de natură pentru a mai
sănătoși, mai tineri și mai plini de energie m-a făcut să
înțeleg necesitatea unor produse 100% naturale pentru
populația din România. Toate produsele importate de
Core Invest Health au studii clinice pe subiecți umani
care le atestă e ciența și e cacitatea. Revidox cu formula
sa unică Stilvid 84% este primul produs care m-a convins
prin mecanismul unic de acțiune la nivelul ecărei celule:
stimularea genei SIRT1, denumită și gena longevității și
întărirea capacității antioxidante a organismului prin
reducerea cu peste 50% din efectele nocive ale radicalilor
liberi (stres, poluare, fumat, etc).

A fost urmat îndeaproape de Obegrass, un alt supliment
alimentar 100% natural, cu o formulă inovativă de
reglarea tranzitului și controlul greutății.
La un an după introducerea pe piață a suplimentului
Revidox, am adus și cremele dermato-cosmetice Ox by
Revidox care au aceeași substanță activă Stilvid 84%, și
care împreună cu Revidox reprezintă singura terapie
combinată anti-aging cu aceeași substanță activă:
acțiune sistemică prin capsúlele Revidox și acțiune locală
prin cremele Ox by Revidox.
Avem plani cată aducerea mai multor produse, dar
dorim ca ecare produs adus să bene cieze de o
campanie corectă de informare a populației privind
aspectele vieții care generează anumite afecțiuni și
educarea acesteia privind alegerea soluțiilor existente pe
piață.
Ceafecţiunitratează/previnacestesuplimentenutritive?

Profesia de medic m-a ajutat să înțeleg mai bine
importanța prevenției. Deteriorarea organismului
nostru nu se produce peste noapte ci în trepte pe care
uneori ne este imposibil să le sesizăm. Depindem de
materialul nostru genetic, dar în același timp suntem
direct in uențați de stilul de viață adoptat.
Din păcate, alimentația din acest moment nu mai
asigură protecția necesară organismului; acest lucru se
datorează atât scăderii calității alimentelor dar și
creșterii numărului de factori cu potențial agresiv
asupra organismului.

Pe de altă parte, ce mâncăm se poate transforma într-o
sursă de radicali liberi, motiv pentru care este nevoie de
acțiunea suplimentelor alimentare în combaterea
problemelor de sănătate și a proceselor de îmbolnăvire.
Astfel, organismul trebuie susținut prin nutrienți de
calitate garantată de instituții de renume la nivel
internațional, a căror e ciență și e cacitate să e
demonstrate prin studii clinice, precum produsele pe
care le avem în portofoliu și ale căror bene cii m-au
convins.
De exemplu, există studii care corelează încetinirea
proceselor îmbătrânirii cu restricția calorică. Restricția
calorică este un proces care presupune reducerea
aportului de calorii cu 20 – 40%, într-un proces
controlat, cu o dietă variată, cu efectul prelungirii
duratei de viață cu până la 40-50 de ani și cu un efect
pozitiv legat de apariția bolilor degenerative.
Însă, din fericire, ca să ajungem la acest efect nu este
nevoie să ne înfometăm. Știința ne oferă acum
mijloacele de acțiune. S-a demonstrat științi c că
Stilvid 84% stimulează o familie de gene, sirtuinele,
numite “genele longevității”, care permit creșterea ratei
de viață a celulelor. Deci există suplimentul alimentar
Revidox cu formula Stilvid 84% cu care putem obține
același efect.
Administrarea unei capsule de Revidox zilnic, pe o
durată de cel puțin un an, asigură declanșarea acestui
proces și apariția unor efecte vizibile.
În același timp, problemele de greutate au fost
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dintotdeuna un subiect de interes atât pentru medicii
specialiști cât și pentru pacienți. Pacientii se confruntă
cu impactul social în primul rând și cu problemele de
digestie care îi împiedică în buna desfășurare a
activităților curente. Medicii specialiști au demonstrat
prin foarte multe studii clinice, diversele probleme de
sănătate ce derivă din afecțiunile digestive.
Alimentația în exces produce efecte nedorite asupra
corpului nostru: kilograme în plus, senzații de
balonare și, uneori, indigestii. Pentru a menține o stare
de sănătate optimă este important să acordam atenție
alimentelor consumate și să venim în sprijinul
organismului nostru cu aliați în combaterea
problemelor de digestie și de greutate. Un astfel de
aliat este și Obegrass care pune la dispoziția
organismului nostru nutrienții necesari pentru reglarea
tranzitului intestinal si controlul greutatii.
Care au fost cele mai mari provocări profesionale în drumul
ascensiuniicuproduselepecareleaveţiînportofoliu?

Cea mai mare provocare reprezintă reticența românilor
de a adopta un stil de viață sănătos și a urma
tratamente a căror e ciență a fost demonstrată prin
studii clinice dar care nu au efecte imediate.
Nici ridurile, nici problemele de sănătate sau digestie,
nici kilogramele în plus nu apar de la o zi la alta, motiv
pentru care corectarea acestor aspecte într-un mod
natural fără supunerea organismului unor agresiuni cu
repercursiuni grave asupra stării de sănătate pe termen
mediu și lung.
Lipsa de informare a populației din România privind
agresivitatea produselor care au efecte imediate asupra
organismului împreună cu dorința tuturor de a urma
un tratament și a vedea rezultatele ieri a generat o serie

de așteptări nerealiste privind evoluția rească a
lucrurilor și e ciența testată a diferitelor terapii.
Din păcate, un alt factor disturbator îl reprezintă și
multitudinea de produse care vând speranțe fără a avea
studii clinice și dovezi științi ce la bază.
În acest mod se ajunge la tentative eșuate de
administrare, de scurtă durată sau cu întreruperi
aleatorii și haotice fără să țină cont de recomandările
medicilor sau de posología recomandată de producător.
Acestea generează practic imposibilitatea de a cuanti ca
efectele însoțite de neîncredere și frustrări.
Este important ca oamenii să înțeleagă că procesul de
îmbătrânire aduce după sine și îmbolnăvirea
organismului. Când ne pierdem tinerețea începem
practic să ne pierdem și sănătatea. Sănătatea și tinerețea
sunt interdependente și sunt in uențate atât de factorii
genetici cât și de factorii externi precum: alimentația,
obieceiurile, adică stilul de viață.
Lipsa nutrienților din dieta actuală determină
necesitatea administrării de suplimente alimentare de
calitate, a căror siguranță și e cacitate să e garantată
de instituții de referință la nivel internațional și care să
aducă dovezi stiinti ce prin studiile clinice desfășurate.
Nu este cazul sa luăm pastile cu pumnul, chiar dacă ele
sunt naturale, este nevoie să m selectivi și să alegem
produsele care ni se potrivesc, care sunt e ciente ind
însă absolut necesară perseverența și continuitatea
tratamentului, altfel încercăm totul la un nivel
super cial și observăm doar efectul de reducere a
nanțelor.

