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Har du druckit  för m ycket  alkohol? Orolig för baksm älla? I nga problem , nu har  svenska läkare forskat  

fram  en effekt iv m edicin som  gör at t  m an m år bra dagen efter !  Eller  åtm instone är det ta budskapet  i 

reklam en för Revigör,  en tablet t  som  lanseras som  "den hälsosam m a återställaren" och nu sälj s i 

ungefär 1000 but iker  i Sver ige.  

Men sanningen om  Revigör är at t  det  bara är bluff -  et t  list igt  m arknadsfört  bondfångeri som  i värsta 

fall leder  t ill ökat  alkoholdr ickande. Vi skall v isa at t  "vetenskapligheten" bakom  Revigör är obefint lig 

och at t  hela idén m ed at t  sälj a bakfyllem edicin är högst  tv ivelakt ig.  

I nnehållet  i et t  paket  Revigör -  som  m arknadsförs av företaget  Scandinav ian Healthy Brands AB och 

kostar  50 kronor  -  är t re brustablet ter m ed rät t  alldagliga ingredienser som  v itam iner,  socker ,  salt  och 

koffein. Liknande innehåll hade m an kunnat  få betydligt  billigare genom  at t  skölj a ned et t  

vit am in/ m ineralpiller  m ed en burk energidryck. Men det  finns ingen anledning at t  t ro at t  j ust  denna 

blandning skulle vara bät t re m ot  bakfylla än t ill exem pel kaffe. Bevisen för at t  Revigör fungerar  är 

näm ligen lika m ed noll.  PRQ�S�TU V�W
X U YZT=[/\D]$^�V/U V-Y
Att  det  saknas vetenskapliga bev is kan verka m ärk ligt ,  m ed tanke på at t  m an på hem sidan ly fter  fram  

Revigör som  "et t  resultat  av svensk forskning" och v isar  et t  diagram  som  illust rerar "Revigöreffekten''.  

Det  görs också stor affär av at t  preparatet  är " testat  m ed goda resultat  i en dubbelblind 

placebokont rollerad studie genom förd av läkare från Karolinska inst itutet  och Uppsala universitet " ,  har 

"noggrann klinisk bakgrund" och at t  det  är utveck lat  av en läkare och forskare ( Dr  Haglund)  som  har  

vigt  sit t  liv  åt  alkoholfrågor .  Men när m an kont rollerar  fakta bakom  denna svada visar det  sig at t  

doktorn i fråga inte har  skr iv it  et t  dyft  om  alkohol i vetenskapliga sam m anhang, och at t  det  över 

huvud taget  inte har publicerats någon forskning om  Revigör.  

Den studie som  hänvisas t ill i reklam en, och som  påstås visa at t  preparatet  "effekt iv t  m inskar 

alkoholrelaterade dagen- efter- besvär" , är allt så inte publicerad. Den skall ha redovisats v id et t  

örtm edicinsym posium  i Turk iet  för sj u år sedan, m en det  enda som  finns at t  läsa om  den är en m ycket  

sum m ar isk text  på en halv A4- sida. Eftersom  denna sam m anfat tning saknar nästan alla uppgifter som  

behövs för at t  göra en vet t ig granskning, bad vi Revigörfirm ans vd Claes Julin om  en fullständig 

redovisning. Svaret  blev då "Tyvärr ,  ger v i endast  ut  studien t ill våra sam arbetspartners".  

Det ta är naturligtv is helt  or im ligt .  Med sam m a logik kunde m an påstå at t  fågelfrö är bra m ot  

baksm älla, för at t  sedan hänvisa t ill en hem lig studie som  bevis. Firm an har genom  at t  vägra läm na ut  

studien frångåt t  de pr inciper  för forskning som  säger at t  et t  ut fört  exper im ent  först  skall beskrivas i 

detalj ,  sedan bedöm as av sakkunniga och därefter  publiceras i en vetenskaplig t idskr ift .  Först  när 

forskningen kvalitet sgranskats på det  sät tet  kan m an åberopa den som  bevis.  

I  fallet  m ed Revigör har  firm an tunga ekonom iska int ressen i at t  studien v isar  effekt  av m edlet ,  vilket  

gör at t  m an kan fråga sig varför de har  valt  at t  hem lighålla den under sju år? I  värsta fall t yder  det ta 

på at t  studien inte existerar  över huvud taget ,  eller  också ( vilket  nog är m er t roligt )  på at t  den gjordes 

m en var  av underm ålig kvalitet  eller  visade at t  ef fekten av preparatet  var  försum bar. Oavset t  m ot iven 

är det  enda raka at t  bet rakta "vetenskapligheten"  i reklam påståendena om  Revigör som  noll och intet .  

Påståendena är därför både grundlösa och vilseledande, vilket  är t ypiskt  för bondfångeri.  _ V/^$S�X-X `-]<V/U V-Y
Men hur har företaget  då lyckats kom m a undan m ed dessa totalt  grundlösa påståenden? Varför har  

inte Läkem edelsverket  ingr ipit? Lösningen är lika enkel som  genial:  genom  at t  definiera Revigör som  

kost t illskot t  i stället  för läkem edel slipper  företaget  undan Läkem edelsverkets granskning. Kost t illskot t  

klassas näm ligen som  livsm edel,  v ilket  innebär at t  de faller under  Livsm edelsverket .  Det ta verk får i 

sin tur bara ingripa v id m isstanke om  at t  Revigör skulle vara direkt  ot j änligt  som  m änniskoföda.  

Genom  det ta sm arta drag kan företaget  allt så både äta kakan och ha kvar  den:  i rek lam en kan m an 

göra påståenden som  om  preparatet  vore et t  läkem edel,  m en gentem ot  m yndigheterna kan m an bete 

sig som  om  det  vore m at !  Märk ligt  nog t illåts det ta passera år 2007 fastän exakt  sam m a takt ik  

stoppades av Läkem edelsverket  år 2000, då Revigör lanserades första gången. Då fick  m edlet  

sälj förbud j ust  för at t  det  var  snarlik t  et t  läkem edel,  m en det ta har  m an på något  okänt  sät t  lyckats 

krångla sig undan v id ny lanser ingen. 

Nu kan läsaren tänkas invända at t  det  v isser ligen m å vara en bluff  m en at t  det  är en osky ldig sådan -  

visserligen kastar m an pengarna i sj ön, m en det  är väl åtm instone inte något  far ligt? Vad gäller  sj älva 

innehållet  i brustablet terna är de f lesta ingredienserna som  sagt  alldagliga, m en det  är värt  at t  notera 

at t  am inosyran taur in har  tagit s upp som  en tänkbar  orsak bakom  flera oförk larade fall av 

hjärt ry tm rubbningar , nj ursvikt  och plötslig död. Taurin ingår både i Revigör och i energidrycker ,  och 

Livsm edelsverket  avråder från kom binat ion av energidrycker och alkohol.  a S�T=b�\Db�]>T5c�T=[/X ^�b�WDWBd/\
U e<^$bgfhS�\



 

Men det  stora hotet  m ot  folkhälsan ligger i at t  Revigör kan befaras få folk  at t  dr icka m er alkohol och 

utsät ta sig (och andra)  för större alkoholrelaterade r isker .  Den m assiva rek lam en för preparatet  i 

bland annat  Pressbyråbut iker  kan ge m änniskor  en känsla av osårbarhet  inför konsekvenserna av at t  

dr icka för m ycket  alkohol -  nu kan m an ju fixa det  m ed et t  piller .   

I  egenskap av " livsm edel"  får Revigör också saluföras i nat töppna affärer,  v ilket  gör at t  m ånga som  

redan börj at  dricka på kvällen (och därigenom  fåt t  försvagat  om döm e)  exponeras för företagets 

vilseledande m arknadsföring. At t  m an då på hem sidan förnum st igt  påpekar  at t  "Revigör ej  ska 

användas i syfte at t  öka alkoholkonsum t ionen" klingar  täm ligen ihåligt .  

Vi m enar därför at t  Revigör,  bakom  den pseudovetenskapliga fasaden, är et t  sam vetslöst  lurendrejer i 

som  kan vara t ill skada för folkhälsan. Vi anser at t  Scandinavian Healthy Brands AB prof it erar  på 

m änniskors längtan efter enk la lösningar och kan vålla stora problem  genom  at t  slå i folk at t  de 

ost raffat  kan dr icka m er alkohol.  Vi vill avråda alla från at t  använda Revigör.  
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