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avantajele produsului
• Promovează un aspect tineresc al pielii;
• Liniile şi ridurile sunt reduse;
• Sporeşte hidratarea;
• Pentru o piele mai netedă.

grup ţintă
femei şi bărbaţi peste 30 de ani, care doresc 
să prevină sau să minimalizeze semnele 
îmbătrânirii pielii.

ingrediente
aqua/apă, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

listă de preţuri

utilizare
Asiguraţi-vă că pielea este curată şi că nu au fost folosite 
şi alte produse. Folosiţi RENU 28 înainte de a aplica 
orice altă loţiune, cremă hidratantă, orice alt produs 
cosmetic, balsam pentru sportivi şi altele. RENU 28 nu 
ar trebui să afecteze utilizarea altor produse.

Agitaţi puţin tubul înainte de folosire.

Se poate aplica generos pe orice parte a pielii de pe faţă 
sau de pe corp. Masaţi gelul până se absoarbe complet. 
Numai pentru uz extern. Evitaţi contactul cu ochii.

Pentru rezultate optime, folosiţi cel puţin de 2 ori pe zi.

prezentare generală
RENU 28 a fost conceput pentru a sprijini regenerarea celulară a 
pielii dvs. prin mijloace delicate şi naturale, astfel încât să se obţină 
o piele proaspătă, revitalizată şi echilibrată. Datorită cunoştinţelor 
ştiinţifice, RENU 28 nu este doar încă un produs de îngrijire a pielii: 
acest gel uşor şi înviorător este unicul produs de îngrijire îmbogăţit 
cu molecule de semnalizare Redox stabile. Aceste molecule joacă 
un rol decisiv în procesul de regenerare al celulelor corpului. 
Acelaşi lucru este valabil, bineînţeles, şi pentru celulele pielii dvs. 
De aceea, RENU 28 ajută într-o manieră delicată, dar eficientă, la 
îngrijirea pielii mature şi solicitate.

Ţara
Preţ Autoship *

(4 tuburi)
Preţ Retail *

(2 tuburi)

ROU
145,08 EUR 112,22 EUR

(100 ml = 45,34 EUR) (100 ml = 70,14 EUR)

* (TVA inclus, fără taxe de expediție) 
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După RENU 28

Înainte de RENU 28

După RENU 28

Înainte de RENU 28

cercetarea
dermatest®, unul dintre cele mai importante institute de 
cercetare dermatologică din lume, a acordat RENU 28 
mult dorita evaluare de 5 stele „testat clinic“. În cadrul 
studiilor clinice, 20 de femei au folosit RENU 28 timp de 
28 de zile. Pe lângă testele dermatologice standard, au 
fost efectuate scanări digitale ale anumitor trăsături, cum 
ar fi ridurile şi textura pielii. Rezultatele au fost uluitoare.

semnalizarea redox - 
o nouă ştiinţă 
Moleculele de semnalizare Redox se găsesc natural în 
fiecare celulă a corpului nostru. Acestea joacă un rol 
important în regenerarea celulară a corpului nostru. 
Corpul nostru produce singur aceste molecule de 
semnalizare Redox – totuşi, pe măsură ce îmbătrânim, 
în celule se formează tot mai puţine molecule de acest 
tip. Astfel, scade şi capacitatea corpului de a ţine piept 
solicitărilor şi procesului de îmbătrânire. ASEA este  
prima firmă care a reuşit să genereze molecule de 
semnalizare Redox stabile. Astfel, datorită produselor 
ASEA, este acum posibil ca pielea să fie pur şi simplu 
alimentată cu molecule de semnalizare Redox.

Test la comandă, executat de 
Dermatest® GmbH, 04.2014

•  Reducerea adâncimii ridurilor din jurul ochilor cu 21%, în medie
•  Îmbunătăţirea situaţiei ridurilor, în general, cu 23% 
•  Îmbunătăţirea structurii pielii de pe faţă, cu 22% 

•  Piele mai netedă cu 23%, în medie 
•  Cu 20% mai multă elasticitate
•  Creşterea hidratării pielii cu 11%, în medie


