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pregled
RENU 28 smo razvili, da bi bila vaša koža sveža, obnovljena in 
uravnotežena, saj podpira obnavljanje celic na nežen in naraven 
način. Zaradi znanstvenih spoznanj je lahek osvežilni gel RENU 28 
več kot samo še en izdelek za nego kože, saj vsebuje edinstveno 
negovalno sredstvo – redoks signalne molekule. Te molekule 
imajo odločilen vpliv pri postopkih obnove vsake celice v telesu. 
To torej vključuje tudi celice kože. Tako RENU 28 omogoča nego 
zrele in obremenjene kože na nežen, a učinkovit način.

prednosti izdelka
 ° podpira mladosten videz kože
 ° Zmanjšuje pojav finih in globljih gubic
 ° Povečuje navlaženost
 ° Izboljšuje gladkost kože

ciljna skupina
Ženske in moški, starejši od 30 let, ki želijo preprečiti 
oziroma omiliti staranje kože.

sestavine
Voda, Sodium Magnesium Fluorosilicate, Monosodium 
Phosphate, Sodium Chloride.

cenik

uporaba
kožo očistite in nanjo pred nanašanjem gela RENU 28 
ne nanašajte drugih izdelkov. Šele po nanosu gela 
RENU 28 lahko nanesete druge losjone, vlažilne kreme, 
ličila, športne balzame in podobne izdelke. RENU 28 ne 
bi smel vplivati na uporabo drugih izdelkov.

Gel pred uporabo nekoliko pretresite.

Gel se lahko izdatno nanese na vse želene predele 
obraza ali telesa. Masirajte, dokler se gel popolnoma 
ne vpije. Samo za zunanjo uporabo. Pazite, da ne 
pride v oči.

Za najboljše rezultate nanesite 2-krat dnevno.

informacije o izdelku

Država

Cena pri 
samodejnem 
pošiljanju *

(4 tube)

Maloprodajna
cena *

(2 tubi)

SVN
 142,74 EUR 110,41 EUR

(100 ml. = 44,61 EUR) (100 ml. = 69,01 EUR)

* DDV je vključen, stroški pošiljanja niso vključeni. 
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raziskave
Dermatest®, eden vodilnih dermatoloških raziskovalnih 
inštitutov na svetu, je izdelku RENU  28 podelil 
prestižni pečat kakovosti s petimi zvezdicami »klinično 
preizkušeno«. V okviru klinične študije je 20  žensk 
28 dni uporabljalo RENU 28. Poleg izvedbe običajnih 
dermatoloških preizkusov so bila opravljena tudi 
digitalna optična slikanja posameznih značilnosti, kot 
so gube in tekstura kože. Rezultati so bili neverjetni.

redoks signalizacija –
nova znanost
Redoks signalne molekule so naravno prisotne v vsaki 
celici človeškega telesa. Imajo pomembno vlogo pri 
obnavljanju naših celic. Telo samo generira redoks 
signalne molekule, vendar pa jih s starostjo tvori 
čedalje manj. S tem pa se zmanjšuje tudi sposobnost 
telesa, da se spopada z obremenitvami in staranjem. 
Podjetju ASEA je kot prvemu na svetu uspelo izdelati 
stabilne redoks signalne molekule. Tako je sedaj 
mogoče koži redoks signalne molekule preprosto 
dovesti z izdelki ASEA.  

Po uporabi gela RENU 28

Pred uporabo gela RENU 28

Po uporabi gela RENU 28

Pred uporabo gela RENU 28

Naročen preizkus, ki ga je izvedla 
družba Dermatest® GmbH, april 2014.

 ° Za povprečno 21% zmanjšana globina gubic okoli oči
 ° Za 23% zmanjšana splošna vidnost gub
 ° Za 22 % izboljšana tekstura kože na obrazu

 ° Za povprečno 23 % izboljšana gladkost kože
 ° Za 20 % izboljšana elastičnost kože
 ° Za povprečno 11% zvišana vsebnost vlage v koži


