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bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Dessutom bidrar vitamin 
C till normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala 
funktion. Revidox+ innehåller även zink som bidrar till normal DNA-syntes 
och normal hy.

Vetenskapligt dokumenterad*:

Klinisk studie visar att intag av en kapsel Revidox+ redan efter 60 dagar gav 
följande mätbara effekter på huden.

 •   Synligheten av fina linjer och rynkor minskade
 •   Hyns elasticitet och fuktbalans förbättrades 
 •   Förekomsten av pigmentfläckar reducerades
 •   Hyns lyster förbättrades och blev intensivare
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  varav ellaginsyra        6 mg      **
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(Punica granatum) maltodextrin, klumpförebyggande medel (kiseldioxid, 
magnesiumsalt av fettsyror), selenberikad jäst, vitamin C (askorbinsyra), 
zinksulfat, vitamin B2 (riboflavin), kapsel (gelatin, färgämne (järnoxid, 
titandioxid)).

Viktig information:

Förvaras i rumstemperatur, torrt och oåtkomligt för barn. Den 
rekommenderade dosen får ej överskridas. Kosttillskott ersätter inte en 
varierad kost. Det är viktigt med en varierad och balanserad kost och 
hälsosam livsstil.

Rekommenderat intag:

En kapsel dagligen. Sväljs hel med ett glas vätska på morgonen.

Skönhet som verkar från insidan

Huden är kroppens största organ och har många viktiga funktioner för vårt 
välbefinnande.  Huden speglar ofta hur vi mår.

För att behålla och förbättra vår fysiska och mentala hälsa är och därmed 
också en vacker hy bör vi iaktta en sund livsstil, med regelbunden fysisk 
aktivitet och en väl balanserad kost, rik på vitaminer, mineraler och 
näringsämnen.

På senare år har det lanserats olika teorier om orsaker till åldrandet och den 
mest uppmärksammade är utan tvekan teorin om s.k. fria radikaler. Den 
bakomliggande teorin är att det föreligger en obalans mellan kroppens 
produktion av fria radikaler och förekomsten av de antioxidanter, som ska 
skydda kroppen mot det som kallas oxidativ stress. Den framkallas av fria 
radikaler som skadar kroppens celler och gör att de åldras. En effektiv 
metod att skydda kroppen mot denna skadliga process är en väl 
balanserad kost, rik på antioxidanter.

Vad är Revidox+?

Revidox+ med Stilvid® representerar en ny generation kosttillskott, som 
utvecklats vid Laboratorios Acta farma i Spanien, efter år av forskning och 
i nära samarbete med Spanish National Research Council (CSIC). 

Revidox+ är en unik produkt som innehåller en patenterad 100 % bioaktiv 
resveratrol Stilvid®, berikad med ett standardiserat extrakt av granatäpple, 
med rikt innehåll av punicalaginer, ellaginsyra och andra polyfenoler, samt 
Selen, vitamin C, vitamin B2 och Zink. 

Stilvid®  integrerande druvextrakt* (Vitis vinifera) förbättrar hudens
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