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overzicht
RENU 28 is ontwikkeld om de celvernieuwing van uw huid 
op een milde en natuurlijke wijze te ondersteunen, voor een 
frisse, gerevitaliseerde huid die in balans is. Wetenschappelijke 
inzichten maken van RENU 28 meer dan gewoon een nieuw 
huidverzorgingsproduct. Deze lichte, verfrissende gel bevat 
als enige in zijn soort stabiele Redox signaalmoleculen. Deze 
moleculen spelen een essentiële rol bij het vernieuwingsproces 
van lichaamscellen. Dat geldt natuurlijk ook voor de huidcellen. Zo 
helpt RENU 28 op een milde maar effectieve wijze om de rijpe en 
belaste huid te verzorgen. 

productvoordelen
 º Bevordert het jeugdig uiterlijk van de huid
 º Minder lijnen en vouwen
 º Verbeterde hydratatie
 º Een gladdere huid

doelgroep
Vrouwen en mannen boven de 30, die de tekenen 
van huidveroudering willen vermijden of verminderen.

ingrediënten
Water, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

prijslijst

toepassing
De huid dient schoon te zijn en vrij van andere 
producten. Gebruik RENU 28 vóór alle andere lotions, 
vochtinbrengende crèmes, cosmetica, sportbalsems 
en dergelijke. RENU 28 heeft geen invloed op de 
werking van andere producten.

Tube vóór gebruik kort schudden.

Breng de gel in ruime mate aan op alle gewenste huid-
oppervlakken van het gezicht of het lichaam. Masseer 
de gel in totdat deze volledig is geabsorbeerd. Alleen 
voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen.

Pas voor een optimaal resultaat minstens 2x daags toe.

productinformatieblad

Land
Autoshipprijs *

(4 Tubes)
Winkelprijs *

(2 Tubes)

NLD
 141,57 EUR 109,51 EUR

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

BEL
141,57 EUR 109,51 EUR

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

*  incl. btw, excl. verzendkosten 
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het onderzoek
Dermatest®, een internationaal gerenommeerd der-
matologisch onderzoeksinstituut, gaf aan RENU 28 
het felbegeerde 5-sterren zegel ‚klinisch getest‘ In 
het kader van het klinisch onderzoek gebruikten 20 
vrouwen gedurende 28 dagen RENU 28. Naast de 
dermatologische standaardtests werden er digitale 
scans gemaakt van individuele kenmerken zoals 
rimpels en huidtextuur. De resultaten waren verbazend.

redox signalisatie – 
een nieuwe wetenschap
Redox signaalmoleculen zijn van nature aanwezig in 
elke cel van ons lichaam. Ze spelen een belangrijke 
rol bij de celvernieuwing in ons lichaam. Ons lichaam 
produceert zelf deze signaalmoleculen – maar hoe 
ouder we worden, hoe minder van deze moleculen 
worden geproduceerd in de cellen. Daarmee 
vermindert ook de capaciteit van het lichaam om 
belastingen en verouderingsprocessen tegen te 
gaan. ASEA is er als eerste bedrijf in geslaagd om 
stabiele Redox signaalmoleculen te produceren. Zo 
is het met behulp van ASEA-producten nu mogelijk 
om Redox signaalmoleculen heel eenvoudig aan de 
huid te leveren.

Na gebruik van RENU 28

Vóór gebruik van RENU 28

Na gebruik van RENU 28

Vóór gebruik van RENU 28

Aangevraagde test, uitgevoerd door 
Dermatest® GmbH, 04.2014

 º De rimpeldiepte rond de ogen was gemiddeld 21% minder 
 º De rimpels waren gemiddeld 23% verminderd
 º De huidstructuur in het gezicht was gemiddeld 22% verbeterd

 º Gemiddeld was de huid 23% gladder  
 º 20% meer elasticiteit
 º Het vochtgehalte in de huid was gemiddeld 11% hoger


