översikt
RENU 28 är en unik produkt som främjar hudens cellförnyelse
genom att stödja kroppens naturliga funktioner. Den verkar
vitaliserande och återställer hudens balans och lyster. Vetenskapliga
studier bekräftar att RENU 28 inte är en vanlig hudvårdsprodukt.
Den lätta, uppfriskande gelen har en unik sammansättning med
stabiliserade redox signalmolekyler. Dessa molekyler reglerar
förnyelseprocessen i kroppens alla celler, så även våra hudceller.
RENU 28 hjälper till att vårda åldrad eller skadad hud på ett
skonsamt och effektivt sätt.

produktfördelar

användning

ºº Främjar

Se till att huden är helt ren och fri från andra produkter.
Applicera RENU 28 innan du använder hudlotion, fuktighetskräm, muskelsalva eller kosmetika. RENU 28 ska
inte påverka användningen av andra produkter.

hudens ungdomliga lyster
ºº Minskar förekomsten av fina linjer och rynkor
ºº Förbättrar fuktbalansen i huden
ºº Gör huden smidigare och mer elastisk

Skaka tuben lätt före användning.

målgrupp
kvinnor och män över 30 år som vill förebygga eller
minska hudens ålderstecken.

ingredienser

Applicera rikligt på problemområden i ansiktet eller
på kroppen. Massera in ordentligt tills gelen är helt
absorberad. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt
med ögonen.
För bästa resultat, applicera två gånger dagligen.

aqua/vatten, Sodium Magnesium Fluorosilicate,
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

prislista
Land

Prenumerationspris *
(Autoship)
4 tuber

SWE

Kundpris *
2 tuber

1.350 SEK

1.045 SEK

(100 ml = 422 SEK)

(100 ml = 653 SEK)

* inklusive moms, exklusive fraktkostnader
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redox signalering –

forskningen

en helt ny vetenskap

Dermatest®, ett av världens ledande dermatologiska
forskningsinstitut, gav RENU 28 sin åtråvärda
5-stjärniga kvalitetsstämpel. I kliniska studier fick 20
kvinnor använda RENU 28 under 28 dagar. Utöver
dermatologiska standardtester utfördes digitala
skanningar av individuella egenskaper som rynkor
och hudtextur. Resultaten var häpnadsväckande.

Redox signalmolekyler skapas naturligt i alla celler i
kroppen. De har en viktig roll och bidrar till kroppens
cellförnyelse. Våra kroppar producerar redox signalmolekyler, men när vi blir äldre bildas allt färre molekyler
i cellerna. Det i sin tur påverkar kroppens förmåga att
hantera yttre påverkan och effekterna av åldrande.
ASEA är det första företaget som har lyckats framställa
stabiliserade redox signalmolekyler utanför kroppen.
ASEAs produkter hjälper dig att tillföra huden extra
redox signalmolekyler.

Beställt test utfört av Dermatest® GmbH
under april 2014

-

, (µm)

-

Efter RENU 28

-

Före RENU 28

-

µm
-

-

, (µm)

-

,

,

,

,

,

,

ºº Genomsnittlig minskning av djupet på rynkor
ºº Total minskning av rynkor med 23 %
ºº Hudstrukturen i ansiktet förbättrades med 22 %
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ºº Huden blev i genomsnitt 23 % smidigare
ºº 20 % mer elastisk
ºº Hudens fuktbalans förbättrades med i genomsnitt

11%
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