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Novedades Nº  8 
 
  
Estamos contatando você para lhe enviar um breve resumo de nossas “Novidades N° 3-4-5 
e 7”, já que percebemos que muitos de nossos pacientes, seja por problemas do correio ou 
mudança de endereço, não receberam oportunamente os mesmos. 
 
  
 
NOVIDADES N° 3:  Trata-se dos novos lançamentos de produtos: 
 
  
 
1) Aminoacidoterapia:                       (aminoácidos totais) 
 
2) Enzimáticos OGL 100 e 200:        (enzimas, oligoelementos, minerais, antioxidantes) 
 
3) Enzimático R-Plus:                        (alterações nos ossos, cartílagos, articulações). 
 
4) Phyto-enzimático:                         (disfunções sexuais) 
 
5) Revital-female:                              (menopausa) 
 
6) Revital-male:                                 (andropausa) 
 
  
 
NOVIDADES N° 4: Refere-se ao lançamento de novos produtos com rápidos resultados 
revigorantes, com efeitos seletivos sobre o sistema imunológico e proteção perante o 
desgaste do organismo em geral. 
  
NOVIDADES N° 5: Refere-se ao convênio realizado com a PREVENTIONS CONCEPTS 
dos EE.UU. para o estudo I.MT. HEART, o qual permite prognosticar com um 96% de 
precisão, e com uma antecipação de 6 anos, a possibilidade de desenvolver uma doença 
coronária, infarto, acidente cérebro-vascular, arteriosclerose. 
 
No caso de detecção de alguma anomalia poderá ser realizada uma terapia para a 
reversão da artéria bloqueada. 
 
  
 



NOVIDADES N° 7:  Proteger suas articulações. 
 
Novo tratamento destinado a deter, retardar e/ou estabilizar as alterações dos ossos e 
cartilagens, prevenindo a artrose através da nutrição dos mesmos. Consegue-se uma 
melhora significativa num 83% dos casos tratados, combinado com as tradicionais 
EMBRIONINAS. 
  
 
Para ampliar e obter maiores informações sobre nossas “NOVIDADES”, esperamos seu 
contato telefônico, via e-mail ou ingressando no nosso site www.biorevital.com 
 
Aproveitamos esta oportunidade para lhe enviar nossas cordiais saudações. 
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