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PŘEHLED
Gel RENU 28 byl vyvinut, aby podpořil regeneraci buněk 
Vaší pokožky šetrným a přirozeným způsobem – pro svěží, 
revitalizovanou pokožku v rovnováze. Vědecké poznatky činí z 
gelu RENU 28 něco víc než jen další výrobek určený pro péči 
o pokožku: tento lehký, osvěžující gel jako jediný kosmetický 
výrobek svého druhu obsahuje stabilní redoxní signální molekuly. 
Tyto molekuly hrají rozhodující roli při procesu regenerace buněk 
Vašeho těla. To samozřejmě platí i pro buňky Vaší pokožky. Takto 
pomáhá gel RENU 28 šetrným, ale účinným způsobem pečovat 
o zralou a namáhanou pokožku.

PŘEDNOSTI VÝROBKU
 ° Podporuje mladistvý vzhled pokožky
 ° Redukuje rýhy a vrásky
 ° Zvyšuje hydrataci pokožky
 ° Pro hladší pokožku

CÍLOVÁ SKUPINA
Ženy a muži nad 30 let, kteří chtějí zabránit známkám 
stárnutí pokožky nebo je minimalizovat.

OBSAŽENÉ LÁTKY
Aqua/voda, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

CENÍK

POUŽITÍ
Ujistěte se, že je Vaše pleť vyčištěna a zbavena veškerých 
kosmetických výrobků. Gel RENU 28 používejte před 
nanesením jakýchkoli pleťových mlék, hydratačních 
krémů, kosmetiky, sportovních balzámů atd. Gel RENU 
28 by neměl bránit v používání jiných výrobků.

Před použitím tubu krátce protřepejte.

Gel lze nanést v dostatečném množství na všechny 
požadované partie obličeje nebo těla. Gel masírujte do 
pokožky, dokud se zcela nevsákne. Pouze pro vnější 
použití. Vyhněte se kontaktu s očima.

Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte alespoň 
dvakrát denně.

informace o výrobku

Země
Cena Autoship *

(4 tuby)
Maloobchodní cena*

(2 tuby)

CZE
 141,57 EUR 109,51 EUR

(100 ml = 44,24 EUR) (100 ml = 68,44 EUR)

* včetně DPH, bez poplatků za dopravu  
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VÝZKUM
Dermatest®, jeden z předních světových dermatologic-
kých výzkumných ústavů, dal gelu RENU 28 vytoužené 
5hvězdičkové hodnocení „klinicky testováno“. V rám-
ci klinických studií používalo 20 žen gel RENU 28 po 
dobu 28 dní. Kromě dermatologických standardních 
testů byly prováděny digitální snímky individuálních 
vlastností, jako jsou vrásky a textura pokožky. Výsledky 
byly pozoruhodné.

REDOXNÍ SIGNALIZACE – 
NOVÁ VĚDNÍ DISCIPLÍNA
Redoxní signální molekuly se přirozeně vyskytují v každé 
buňce našeho těla. Hrají důležitou roli při regeneraci 
buněk v našem těle. Naše tělo si tyto redoxní signální 
molekuly vytváří samo – ale čím je člověk starší, tím 
méně se těchto molekul v buňkách tvoří. Tím také tělo 
ztrácí schopnost odolávat zátěžím a procesu stárnutí. 
Společnosti ASEA se jako první podařilo stabilní redoxní 
signální molekuly vytvořit. Díky výrobkům společnosti 
ASEA je tedy teď možné pokožce redoxní signální 
molekuly jednoduše dodávat.

Po použití gelu RENU 28

Před použitím gelu RENU 28

Po použití gelu RENU 28

Před použitím gelu RENU 28

Objednaný test provedený výzkumným 
ústavem Dermatest® GmbH, 04.2014

 ° Redukce hloubky vrásek v okolí očí průměrně o 21%
 ° Vyhlazení vrásek celkem o 23%
 ° Zlepšení struktury pokožky v oblasti obličeje o 22%

 ° ladší pokožka průměrně o 23%
 ° O 20% více elasticity
 ° Zvýšení obsahu vody v pokožce průměrně o 11%  


