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oversigt
RENU 28 er udviklet til at støtte cellefornyelsen af din hud på en 
nænsom og naturlig måde – hvilket giver en frisk, revitaliseret hud 
i balance. Videnskabelige resultater gør RENU 28 til andet end 
bare endnu et nyt hudplejeprodukt: Denne lette og forfriskende 
gel indeholder stabile redox-signalmolekyler som enestående 
plejemiddel. Disse molekyler spiller en afgørende rolle i dine 
kropscellers fornyelsesproces. Det gælder selvfølgelig også for 
dine hudceller. RENU 28 bidrager på denne måde nænsomt, 
men effektivt til at pleje moden og belastet hud.

fordele ved produktet
 º Bidrager til at holde huden ung
 º Mindsker linjer og rynker
 º Forbedrer fugtbalancen
 º Giver en glattere hud

målgruppe
Kvinder og mænd over 30, der gerne vil forebygge 
eller minimere tegn på hudens aldring.

indholdsstoffer
Vand, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

prisliste

anvendelse
Sørg for, at huden er ren og fri for andre produkter. 
RENU 28 skal anvendes før brug af andre lotions, 
fugtighedscremer, kosmetik, sportsbalsam o.l. RENU 28 
burde ikke have indvirkning på anvendelsen af andre 
produkter.

Ryst tuben kort før brug.

Kan påføres i større mængder på alle ønskede dele af 
huden i ansigtet eller på kroppen. Massér gelen ind, 
indtil den er helt absorberet. Kun til udvortes brug. 
Undgå kontakt med øjnene.

Det bedste resultat opnås ved anvendelse mindst to 
gange dagligt.

produktdatablad

Land
Autoship-pris *

(4 tuber)
Detailpris *

(2 tuber)

DNK
 1075 DKK 840 DKK

(100 ml = 336 DKK) (100 ml = 525 DKK)

*  inklusive moms, eksklusive forsendelsesomkostninger
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forskningen bag
Dermatest®, som er en af verdens førende forsknings-
institutter inden for dermatologi, har givet RENU 28 
sit eftertragtede 5-stjernede ”klinisk testet”-
stempel. Som led i kliniske studier anvendte 20 
kvinder RENU28 i 28 dage. Ud over dermatologiske 
standardtests blev der udført digitale scanninger af 
individuelle kendetegn som rynker og hudens tekstur. 
Resultaterne var slående.

redox-signalering – 
en ny videnskab
Redox-signalmolekyler forefindes helt naturligt i hver 
celle i vores krop. De spiller en vigtig rolle i celleforny-
elsen i vores krop. Vores krop producerer selv disse 
redox-signalmolekyler, men jo ældre man bliver, 
jo færre molekyler dannes der i cellerne. Dermed 
reduceres kroppens evne til at stå imod belastninger 
og modvirke aldringsprocessen. Det er lykkedes ASEA 
som den første virksomhed nogensinde at fremstille 
stabile redox-signalmolekyler. Det er således nu muligt 
at tilføre huden redox-signalmolekyler på en enkel 
måde ved hjælp af ASEA-produkterne.

Nach RENU 28

Vor RENU 28

Nach RENU 28

Vor RENU 28

Bestilt test, gennemført af 
Dermatest® GmbH, 04.2014

 º En reduktion af rynkedybden ved øjnene på 21 % i gennemsnit
 º En samlet forbedring af rynkerne på 23 %  
 º En forbedring af hudens struktur i ansigtet på 22 % 

 º I gennemsnit 23 % glattere hud
 º 20 % mere elasticitet
 º 11 % mere fugtighed i huden i gennemsnit


