Acnee după

25 de ani?

Da, şi din ce în ce mai frecventă!
Da, şi din ce în ce mai invalidantă!

de Dr. Victor Gabriel Clătici,
medic primar dermatolog

C

el puţin o femeie din patru în segmentul de vârstă
25-40 de ani suferă de acnee, ceea ce conduce la
stres neuropsihic, depresie, izolare socială, afectarea locului de muncă sau probleme intime.

S

e ştie că prima impresie contează.
Niciodată nu ai „a doua şansă” să
faci o „primă impresie”! Iar pielea
este primul aspect pe care îl evaluăm
atunci când cunoaştem pe cineva!
Pielea ideală? Este pielea fină şi fermă,
cu o culoare uniformă şi fără coşuri, fără
riduri, cicatrice sau semnele inestetice lăsate de razele soarelui!
Radicalii liberi (sau ROS, „Reactive
Oxygen Species”) determină efecte negative la nivelul variatelor structuri celulare, inclusiv al ADN-ului, al proteinelor
sau al membranei celulare. Radicalii
liberi accentuează reacţiile inflamatorii şi
accelerează procesul de îmbătrânire a
pielii.
Organismul posedă metode eficiente de
apărare faţă de stresul oxidativ, dar pe
măsură ce organismul îmbătrâneşte
în mod natural, apar atât reducerea eficienţei mecanismelor de apărare cât şi
accelerarea procesului de producţie a radicalilor liberi!
Combinaţia unică Stilvid 84% (resveratrol extras din strugure roşu, extract de
rodie şi seleniu) conferă eficienţă şi eficacitate prin asocierea combinată
IN/OUT a acestei substanţe active: acţiune sistemică prin suplimentul alimentar Revidox şi acţiune locală prin cremele
dermato-cosmetice Ox by Revidox.
Formula patentată Stilvid 84%, prezentă
în farmacii prin gama Revidox capsule şi
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Ox by Revidox creme, beneficiază de
sinergia compuşilor activi, fiind obţinută
printr-un proces tehnologic controlat şi
acreditat, care prin utilizarea de radiaţii
ultraviolete C determină o creştere semnificativă a concentraţiei de resveratrol
din strugurele roşu (cantitate mărită de
peste 2.000 de ori).
Administrarea zilnică a unei capsule de
Revidox împreună cu aplicarea topică a
cremei de faţă antiaging şi a cremei contur de ochi antirid Ox by Revidox determină atât reducerea stresului oxidativ la
care este supus organismul nostru cât şi
corectarea modificărilor determinate de
radicalii liberi şi stresul oxidativ.
„Paradoxul francez” („the French paradox”) este un concept recent (1992) referitor la frecvenţa redusă a bolilor
cardiovasculare în Franţa, deşi există un
consum ridicat de grăsimi saturate în
dietă. „Cauza” acestui paradox este consumul de vin roşu, bogat în resveratrol
(care se găseşte în diferitele structuri ale
strugurilor roşii şi este prezent în complexul unic Stilvid 84%).

„se vindecă” odată cu vârsta adultă.
Dar în ultimele decenii se constată o răsturnare spectaculoasă a acestei situaţii şi
astfel cercetările recente subliniază creşterea numărului de persoane afectate de
această boală după vârsta de 25 de ani,
respectiv „acnee – forma tardivă a femeii
adulte”.
Cauzele la femeia adultă sunt diferite faţă
de „cauzele clasice” ale acneei vulgare
din adolescenţă şi sunt de tipul: modificări endocrine, infecţia cu Propionibacterium acnes rezistent la tratamentele
uzuale, utilizarea anumitor produse cosmetice şi fumatul. În plus, acneea este o
boală cu un stres oxidativ important şi
reacţii inflamatorii cronice.
Propionibacterium acnes joacă un rol important în procesul de apariţie a acneei,
iar unul dintre elementele active din complexul Stilvid 84%, respectiv extractul
activ din strugure roşu, pe lângă efectele
de tip antimicrobian şi antiinflamator, are
şi proprietatea remarcabilă de reducere a
creşterii acestei bacterii şi de diminuare
a reacţiilor inflamatorii.

Studiile efectuate au subliniat efectele
pozitive ale complexului Stilvid 84%
asupra longevităţii şi aspectului de
„healthy aging”.

Acneea la femeia adultă determină efecte
negative asupra încrederii de sine sau a
dispoziţiei, conduce la dificultăţi de a stabili noi relaţii sau la anularea planurilor
sociale, refuzarea unei promovări sau
măriri a salariului.

Acneea vulgară este cea mai frecventă
afecţiune dermatologică şi, tradiţional, se
consideră că această boală este „restricţionată” doar la perioada adolescenţei şi

Scopurile tratamentului în acnee – forma
tardivă a femeii adulte sunt de a vindeca
şi preveni leziunile active, de a reduce
riscul de apariţie a cicatricelor (inclusiv

a petelor pigmentare), de a îmbunătăţi
calitatea vieţii şi de a scădea impactul
psihologic negativ al bolii.
Sirtuinele sunt elementele cheie implicate în procese metabolice complexe, de
tip supravieţuire celulară, inflamaţie,
metabolism energetic, reparare ADN şi
diferenţiere celulară. Revidox (Stilvid
84%) are în compoziţia sa cel mai potent
activator natural al SIRT 1 şi determină
un răspuns metabolic complex, cu efecte
la nivelul întregului organism. Cremele
Ox by Revidox completează şi potenţează acţiunea sistemică a suplimentului
alimentar, oferind pielii o protecţie suplimentară.
Extractul activ din strugure roşu din
Stilvid 84% previne îmbătrânirea cutanată determinată de radiaţiile ultraviolete prin activarea SIRT1 şi în plus, prin
inhibarea în mod direct a activităţii tirozinazei şi suprimarea maturizării tirozinazei (enzimă cu funcţie cheie în sinteza
de melanină), determină reducerea pigmentaţiei cutanate.

www.oxbyrevidox.ro

Principalele efecte favorabile ale extractului activ din strugure roşu conţinut în
Stilvid 84% sunt capacitatea antioxidantă şi efectele antiinflamatorii, capacitatea antibacteriană şi funcţia de
protecţie a structurilor celulare, menţinerea fermităţii şi elasticităţii cutanate şi
prevenirea îmbătrânirii cutanate.
Extractul de rodie conţinut în Stilvid
84% determină o reducere a stresului
oxidativ şi creşterea gradului de hidratare cutanată, are efecte antiinflamatorii
şi reduce apariţia variatelor pete pigmentare tegumentare, protejează elasticitatea
şi fermitatea pielii.
Studiile efectuate cu Stilvid 84% au confirmat efectele sinergice ale asocierii
unice, iar rezultatele de tipul creşterii
gradului de hidratare şi a elasticităţii pielii, reducerii rugozităţii tegumentelor şi
creşterii gradului de catifelare cutanată
au fost subliniate şi de satisfacţia persoanelor care au utilizat produsul.
Stilvid 84% determină reducerea profunzimii ridurilor şi o diminuare importantă a numărului de riduri, iar în ceea
ce priveşte intensitatea petelor pigmentare, acestea se reduc în mod semnificativ.

Studiile efectuate privind gama de preparate destinate aplicării locale care conţin complexul Stilvid 84% - cremele
dermato-cosmetice Ox by Revidox au
evidenţiat reducerea îmbătrânirii celulare şi creşterea capacităţii de apărare
împotriva stresului oxidativ şi a factorilor de agresiune externi, reducerea efectelor negative asociate cu radicalii liberi
şi combaterea stresului oxidativ.
Dermato-cosmeticele bazate pe complexul Stilvid 84%: crema de faţă antiaging şi crema contur de ochi antirid
Ox by Revidox utilizează o tehnologie
avansată de tip nano encapsulated, care
permite pătrunderea substanţelor active
în profunzimea tegumentelor şi eliberarea prelungită a acestora.
În concluzie, acneea – forma tardivă a
femeii adulte determină disconfort fizic
şi psihic, afectarea calităţii cosmetice a
pielii concomitent cu inflamaţie, modificări pigmentare şi dezvoltarea de cicatrice.
Asocierea preparatelor pe cale generală
şi locală (aşa-numitul concept IN/OUT),
bazate pe complexul unic Stilvid 84%:
Revidox capsule şi Ox by Revidox
creme are multiple efecte favorabile,
dintre care cele mai importante sunt
sinergia efectelor benefice, combaterea
factorilor nocivi atât din exterior cât şi
din interior, asocierea beneficiilor legate
de frumuseţea şi sănătatea pielii cu beneficiile pentru sănătatea şi frumuseţea
corpului nostru.

www.revidox.ro

