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descrição geral
O RENU 28 foi desenvolvido para ajudar a renovação celular 
da sua pele de maneira suave e natural, resultando numa pele 
fresca, revitalizada e equilibrada. O conhecimento científico faz 
do RENU 28 muito mais do que um simples produto de cuidado 
da pele: Este gel leve e refrescante contém o cuidado único 
das moléculas de sinalização redox estáveis. As moléculas 
desempenham um papel vital no processo de renovação das 
células do seu corpo. Isto também é verdade para as células da 
sua pele. O RENU 28 ajuda de forma suave mas eficaz a cuidar 
da pele madura e danificada. 

benefícios do produto
 º Promove uma aparência jovem da pele
 º Reduz visivelmente as rugas e linhas de expressão
 º Aumenta a hidratação
 º Aumenta a suavidade da pele

grupo alvo
Mulheres e homens acima dos 30 anos que 
desejam prevenir e minimizar os sinais de 
envelhecimento da pele.

componentes
aqua/água, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

preçário

utilização
Certifique-se de que a pele está limpa e sem 
vestígios de outros produtos. Aplicar o RENU 28 
antes de quaisquer outras loções, cremes hidratantes, 
cosméticos ou bálsamos desportivos. O RENU 28 não 
deverá interferir com a aplicação de outros produtos.

Agitar brevemente o tubo antes de usar.

Aplicar generosamente em qualquer parte do rosto 
ou do corpo pretendida. Espalhar o gel, massajando 
até ser completamente absorvido. Apenas para uso 
externo. Evitar o contacto com os olhos.

Para obter os melhores resultados, usar, pelo menos,  
2 x por dia.

folheto informativo do produto

País
Preço de envio 

automático *
(4 tubos)

Preço de venda a 
retalho *
(2 tubos)

PRT
 143,91 EUR 111,32 EUR

(100 ml. = 44,97 EUR) (100 ml. = 69,57 EUR)

*  incl. IVA, excl. custos de envio  
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a investigação
Dermatest®, um dos mais importantes institutos de 
investigação em dermatologia do mundo, premiou o 
RENU 28 com o tão cobiçado Selo 5 estrelas “testado 
clinicamente”. Nos ensaios clínicos efetuados, 20 
mulheres aplicaram RENU 28 ao longo de 28 dias. 
Além dos testes dermatológicos padrão, foram 
efetuados também scans digitais de marcas individuais, 
como rugas e textura da pele. Os resultados foram 
surpreendentes.

a nova ciência da
sinalização redox
As moléculas de sinalização redox estão naturalmente 
presentes em cada célula do nosso corpo. Elas 
desempenham um papel muito importante na renovação 
celular. O nosso corpo produz estas moléculas de 
sinalização redox, mas à medida que envelhecemos, 
as células vão produzindo cada vez menos destas 
moléculas. Isto reduz a capacidade do corpo de 
combater os efeitos do stress diário e do processo 
de envelhecimento. A ASEA é a primeira empresa a 
conseguir produzir moléculas de sinalização redox 
estáveis. Os produtos ASEA tornam agora possível e 
fácil fornecer moléculas de sinalização redox à sua pele. 

Depois do RENU 28

Antes do RENU 28

Depois do RENU 28

Antes do RENU 28

Teste solicitado ao, e efetuado pelo, 
Instituto Dermatest® GmbH, 04.2014

 º Redução média da profundidade das rugas no contorno dos olhos de cerca de 21% 
 º Melhoria generalizada das rugas em cerca de 23% 
 º Melhoria da estrutura da pele facial em cerca de 22%   

 º Pele mais lisa 23% em média
 º 20% mais de elasticidade
 º Aumento médio de 11% no nível de hidratação da pele 


