
használati  útmutató
megtisztítani

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a bőre tiszta, és mentes 
minden más terméktől. A RENU 28-at minden más testápoló, hidratáló 

krém, kozmetikum, sportbalzsam és hasonló szer előtt használja. 
A RENU 28 nem befolyásolja más termékek alkalmazhatóságát.

 felrázni

 A tubust használat előtt rövid ideig rázza fel.

felvinni

Az arc vagy a test bármely bőrrel fedett részére bőséges 
mennyiségben felvihető. Masszírozza be az adott területre, amíg a bőr 

teljesen fel nem szívja a gélt. Kizárólag külső használatra. 
Kerülje a szemmel való érintkezést.

a legjobb hatás érdekében

Az optimális eredmény elérése érdekében 
használja leglább naponta 2 alkalommal.

hun



µm

mm

mm

mm

© JULY 2015, ASEA, LLC., SALT LAKE CITY, UT 84121. ALL RIGHTS RESERVED. SUBJECT TO ERRORS AND CHANGES | WWW.ASEAGLOBAL.COM

A külső behatások és az öregedési folyamat hátrányosan hatnak bőrünk sugárzó és egészséges 
megjelenésére. Erre fejlesztette ki az ASEA a RENU 28-at, a világ első olyan bőrápoló géljét, mely 
nagy koncentrációban tartalmaz redox jelzőmolekulákat.

A bőre sugárzó és egészséges marad, mivel kilöki az elhalt sejteket és újakkal pótolja azokat. Ennek 
a regenerálódási folyamatnak 28 naponta magától végbe kellene mennie, de a bőr öregedése és 
egyéb környezeti befolyások lassítják ezt. A RENU 28-at azért fejlesztettük ki, hogy támogassuk ezt a 
megújulási folyamatot. Az eredmény: fiatalabbnak látszó, ragyogó, sima bőr.

Használja a RENU 28-at a mindennapi bőrápolás során, igény szerint a bőr bármely részén.

a ku tatá s

Dermatest®, a világ egyik vezető dermatológiai kutatóintézete, megítélte a RENU 28 számára a rangos 5 
csillagos „klinikailag tesztelt” pecsétet.*

Klinikai tanulmányok keretében 20 nő 28 napon keresztül használta a RENU 28-at. A szokványos 
dermatológiai tesztek mellett digitális felvételek készültek az egyéni jegyekről, mint pl. ráncokról és a 
bőrszövetről. Meghökkentő eredmények születtek.

A szem körüli ráncok mélysége átlagosan 21%-kal csökkent a RENU 28 kevesebb, 
mint egy hónapig történő alkalmazása mellett. A bőrelemzések összességében a 
ráncok 23%-os javulását és az arcbőr szerkezetének 22%-os javulását mutatták.

A tanulmány ideje alatt a résztvevők bőre átlagosan 23%-kal lett simább, 20%-kal 
lett elasztikusabb, a bőr nedvességtartalma pedig átlagosan 11%-kal nőtt.
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utána

Fotók a Dermatest 28 napos klinikai 
tanulmányából.

* Megrendelésre, a Dermatest® GmbH 
által elvégzett teszt, 2014.04.


