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5 motive pentru a
avea încredere în
terapia combinată
antiaging
REVIDOX &
OX BY REVIDOX:

As. univ. Dr. Anca
Pantea-Stoian,
Medic specialist igiena
alimentaţiei / diabet zaharat,
boli nutriţie şi metabolice,
competenţă în estetica
medicală (injectare fillere,
toxină botulinică, peeling,
laser, mezoterapie

1. Unicitatea terapiei
antiaging combinate cu
aceeaşi substanţă activă
STILVID 84%: acţiune
sistemică prin capsulele
Revidox şi acţiune locală
prin cremele dermatocosmetice Ox by Revidox;
“Cercetările în domeniul antiaging au revelat soluţii care păreau
intangibile acum câteva decenii. O
himera transformata în evidenţă
ştiinţifică este şi terapia cu substanţă activă cu o formulă unică din
strugure, rodie şi seleniu: Revidox,
care stimulează genele SIRT1 denumite şi genele longevităţii o formulă
unică şi complexă ale cărei beneficii
concrete au fost demonstrate prin
studii clinice. Chirurgia regenerativă este susţinută, ca efecte în timp şi
ca intensitate, de terapia combinată
antiaging cu aceeaşi substanţă activă (Stilvid 84%) IN/OUT: supliment
alimentar Revidox şi cremele dermato-cosmetice Ox by Revidox.“
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2. Siguranţă şi eficienţă
demonstrate prin studii
clinice*;
3.Efecte vizibile după 60
de zile (studiu clinic)*;
4. Încetineşte procesul
de îmbătrânire celulară,
reducând semnele de
îmbătrânire din interior*;
5. Făra efecte secundare
adverse şi interaţiuni
medicamentoase*.

SUPLIMENT DERMATOLOGIE

“Când analizăm beneficiile Revidox, nu vorbim despre miracole ci
de activarea unor reacții metabolice și a sistemelor cu care propriul
nostru organism este dotat pentru a
putea supraviețui la agresiunea din
mediul înconjurător. Perseverența
și tratamentul de lungă durată cu
Revidox și Ox by Revidox ne ajută
prin activarea genelor longevității
(sirtuinele) să fim întineriți metabolic și să păstrăm frumusețea fizică tânără.“
Fulio Marzatico et al. Assessment of the efficiency
of a dietary supplement, Farcoderm 23.05.2011,
in collaboration with Universita’ degli Studi di
Pavia; Laboratorio di Farmacobiochimica
Study Evic Italia 10-53, Final report22/12/2010, Use test with dematological control

