
použití
pokožka musí  být omytá a  čistá

Ujistěte se, že je Vaše pleť vyčištěna a zbavena veškerých 
kosmetických výrobků. 

Gel RENU 28 používejte před nanesením jakýchkoli pleťových mlék, 
hydratačních krémů, kosmetiky, sportovních balzámů atd.                  
Gel RENU 28  by neměl bránit v používání jiných výrobků. 

protřepejte

 Před použitím tubu krátce protřepejte.

naneste

Gel lze nanést v dostatečném množství na všechny požadované 
partie obličeje nebo těla. Gel masírujte do pokožky, dokud se zcela 
nevsákne. Pouze pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu s očima.

takto dosáhnete nejlepších výsledků

Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte 
alespoň dvakrát denně.
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Působení vnějších vlivů a proces stárnutí může mít nepříznivý vliv na zářivý a zdravý vzhled naší 
pokožky. Proto nyní společnost ASEA vyvinula gel RENU 28 – první gel s vysokou koncentrací 
Redoxních Signálních Molekul na světě.  

Vaše pokožka zůstane zářivá a zdravá, protože bude schopna zbavovat se odumřelých buněk a 
nahrazovat je novými. Tento proces regenerace by měl proběhnout v průběhu 28 dní, ale kvůli stárnutí 
kůže a působení vnějších vlivů dochází k jeho zpomalení. Gel RENU 28 byl vyvinut, aby tento proces 
regenerace podpořil. Výsledek: mladistvě vypadající, zářivá a hladká pokožka.  

Gel RENU 28 používejte při denní péči nebo v případě potřeby na všechny požadované partie.

výzkum

Dermatest®, jeden z předních světových dermatologických výzkumných ústavů, dal gelu RENU 28 
vytoužené 5hvězdičkové hodnocení „klinicky testováno“.*

V rámci klinických studií používalo 20 žen gel RENU 28 po dobu 28 dní. Kromě dermatologických 
standardních testů byly prováděny digitální snímky individuálních vlastností, jako jsou vrásky a textura 
pokožky. Výsledky byly pozoruhodné.

Redukce hloubky vrásek v okolí očí průměrně o 21 % po méně než jednom 
měsíci používání gelu RENU 28. Analýzy pokožky prokazují vyhlazení vrásek 
celkem o 23 % a zlepšení struktury pokožky v oblasti obličeje o 22 %.

V průběhu studie byla pokožka účastníků hladší průměrně o 23 %, o 20 % 
elastičtější a obsah vody v pokožce se zvýšil průměrně o 11 %.

před použitím 
gelu renu 28

po použití gelu  
renu 28

předtím

poté

Fotografie z 28denní klinické studie 
výzkumného ústavu Dermatest.

* Objednaný test, provedený výzkumným 
ústave Dermatest® GmbH, 04.2014
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