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áttekintés
A RENU 28 arra lett kifejlesztve, hogy  gyengéd és természetes 
módon segítse a bőrben a sejtmegújulást - a friss, élettel teli, 
kiegyensúlyozott bőrért. Tudományos eredmények alapján 
a RENU 28 több, mint egy egyszerű bőrápoló szer: ez a 
könnyű, frissítő hatású gél egyedülálló ápolószerként stabil 
redox jelzőmolekulákat tartalmaz. Ezek a molekulák döntő 
szerepet játszanak a test sejtjeinek megújulási folyamatában. Ez 
természetesen a bőr sejtjeire is igaz. Így a RENU 28 gyengéd, de 
hatékony módon segít az érett és igénybevett bőr ápolásában.

termékelőnyök
 º Hozzájárul a bőr fiatalos megjelenéséhez
 º Visszafogottabb vonalak és ráncok
 º Hidratál
 º Simábbá teszi a bőrt

célcsoport
Azok a 30 év feletti nők és férfiak, akik szeretnék a 
bőr öregedését megelőzni, ill. minimalizálni.

összetevők
Aqua/víz, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

árlista

alkalmazás
Használat előtt győződjön meg róla, hogy a bőre 
tiszta, és mentes minden más terméktől. A RENU 28-
at minden más testápoló, hidratáló krém, kozmetikum, 
sportbalzsam és hasonló szer előtt használja. A RENU 28 
nem befolyásolja más termékek alkalmazhatóságát.

A tubust használat előtt rövid ideig rázza fel.

Az arc vagy a test bármely bőrrel fedett részére 
bőséges mennyiségben felvihető. Masszírozza be az 
adott területre, amíg a bőr teljesen fel nem szívja a gélt. 
Kizárólag külső használatra. Kerülje a szemmel való 
érintkezést.

Az optimális eredmény elérése érdekében használja 
leglább naponta 2 alkalommal.

termékinformációs lap

Ország
Autoship Ár*

(4 tubus)
Fogyasztói Ár*

(2 tubus)

HUN
44.080 HUF 33.230 HUF

(100 ml = 13.775 HUF) (100 ml = 20.769 HUF)

* az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási 
költséget nem tartalmazza 
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a kutatás
Dermatest®, a világ egyik vezető dermatológiai kuta-
tóintézete, megítélte a RENU 28 számára a rangos 
5 csillagos „klinikailag tesztelt” pecsétet. Klinikai 
tanulmányok keretében 20 nő 28 napon keresztül 
használta a RENU 28-at. A szokványos dermatológiai 
tesztek mellett digitális felvételek készültek az 
egyéni jegyekről, mint pl. ráncokról és a bőrszövetről. 
Meghökkentő eredmények születtek.

redox jelzés –
egy új tudomány
A redox jelzőmolekulák természetes módon fordulnak 
elő testünk minden sejtjében, és fontos szerepet 
töltenek be azok megújulásában. A testünk maga állítja 
elő ezeket a redox jelzőmolekulákat – ugyanakkor minél 
idősebbek vagyunk, annál kevesebb ilyen molekula 
képződik a sejtekben. Ezáltal a testünk elveszíti azon 
képességét is, hogy ellenálljon a terheléseknek és az 
öregedési folyamatnak. Az ASEA vállalatnak elsőként 
sikerült stabil redox jelzőmolekulákat előállítania. 
Ennek köszönhetően  az ASEA termékei lehetővé 
teszik, hogy egyszerű módon redox jelzőmolekulákat 
jutassunk a bőrbe.

RENU 28 után

RENU 28 előtt

RENU 28 után

RENU 28 előtt

Megrendelésre, a Dermatest® GmbH, 
által elvégzett teszt, 2014.04.

 º Átlagosan 21%-kal csökkent a szem körüli ráncok mélysége 
 º A ráncok összességében 23%-kal javultak 
 º Az arcbőrszerkezet 22%-kal javult  

 º Átlagosan 23%-kal simább bőr 
 º 20%-kal nagyobb rugalmasság
 º A bőr nedvességtartalmának növekedése átlagosan 11%-kal


