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prehľad
Gél RENU 28 bol vyvinutý, aby podporil regeneráciu buniek 
vašej pokožky šetrným a prirodzeným spôsobom – pre sviežu, 
revitalizovanú pokožku v rovnováhe. Vedecké poznatky 
robia z gélu RENU 28 niečo viac než len ďalší výrobok 
určený pre starostlivosť o pokožku: Tento ľahký, osviežujúci 
gél ako jediný kozmetický výrobok svojho druhu obsahuje 
stabilné redoxné signálne molekuly. Tieto molekuly zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu pri procese regenerácie buniek vášho 
tela. To samozrejme platí aj pre bunky vašej pokožky. Takto 
pomáha gél RENU 28 šetrným, ale účinným spôsobom starať 
sa o zrelú a namáhanú pokožku.

prednosti výrobku
 º Podporuje mladistvý vzhľad pokožky
 º Redukuje ryhy a vrásky
 º Zvyšuje hydratáciu pokožky
 º Pre hladšiu pokožku

cieľová skupina
ženy a muži nad 30 rokov, ktorí chcú zabrániť známkam 
starnutia pokožky alebo ich minimalizovať.

obsiahnuté látky
Aqua/voda, Sodium Magnesium Fluorosilicate, 
Monosodium Phosphate, Sodium Chloride.

cenník

použitie
Uistite sa, že je vaše pleť vyčistená a zbavená všetkých 
kozmetických výrobkov. Gél RENU 28 používajte pred 
nanesením akýchkoľvek pleťových mliek, hydratačných 
krémov, kozmetiky, športových balzamov atď. Gél 
RENU 28 by nemal brániť v používaní iných výrobkov.

Pred použitím tubu krátko potrepte.

Gél je možné naniesť v dostatočnom množstve na všet-
ky požadované partie tváre alebo tela. Gél masírujte do 
pokožky, pokým sa úplne nevsiakne. Len pre vonkajšie 
použitie. Vyhnite sa kontaktu s očami.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku používajte aspoň 
dvakrát denne.

informácie o výrobku

* Vrátane DPH, bez ceny za dopravu. 

Krajina
Cena Autoship *

(4 tuby)
Maloobchodná cena *

(2 tuby)

SVK
 140,40 EUR 108,60 EUR

(100 ml. = 43,88 EUR) (100 ml. = 67,88 EUR)
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výskum
Dermatest®, jeden z popredných svetových derma-
tologických výskumných ústavov, dal gélu RENU 28 
vytúžené 5-hviezdičkové hodnotenie „klinicky testo-
vané“. V rámci klinických štúdií používalo 20 žien gél 
RENU 28 po dobu 28 dní. Okrem dermatologických 
štandardných testov boli vykonané digitálne snímky 
individuálnych vlastností, ako sú vrásky a textúra po-
kožky. Výsledky boli pozoruhodné.

redoxná signalizácia –
nová vedná disciplína
Redoxné signálne molekuly sa prirodzene vyskytujú 
v každej bunke nášho tela. Zohrávajú dôležitú úlohu 
pri regenerácii buniek v našom tele. Naše telo si tieto 
redoxné signálne molekuly vytvára samo – ale čím je 
človek starší, tým menej sa týchto molekúl v bunkách 
tvorí. Tým taktiež telo stráca schopnosť odolávať 
záťaži a procesu starnutia. Spoločnosti ASEA sa ako 
prvej podarilo stabilné redoxné signálne molekuly 
vytvoriť. Vďaka výrobkom spoločnosti ASEA je preto 
teraz možné pokožke redoxné signálne molekuly 
jednoducho dodávať.

Po použití gélu RENU 28

Pred použitím gélu RENU 28

Po použití gélu RENU 28

Pred použitím gélu RENU 28

Objednaný test vykonaný výskumným 
ústavom Dermatest® GmbH, 04.2014

 º Redukcia hĺbky vrások v okolí očí priemerne o 21 % 
 º Vyhladenie vrások celkom o 23 %
 º Zlepšenie štruktúry pokožky v oblasti tváre o 22 % 

 º Hladšia pokožka priemerne o 23 % 
 º O 20 % viac elasticity
 º Zvýšenie obsahu vody v pokožke priemerne o 11 % 


