
indicaţi i  privind utilizarea
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

 Agitaţi puţin tubul înainte de folosire.

aplicaţi

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.

observaţi  rezultatele

Pentru rezultate optime, folosiţi cel puţin de 2 ori pe zi.
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Influenţele mediului extern şi procesul de îmbătrânire pot avea un efect dăunător asupra aspectului 
strălucitor şi sănătos al pielii noastre. De aceea, ASEA a conceput acum RENU 28 – primul gel din 
întreaga lume cu o concentraţie mare de molecule de semnalizare Redox.

Pielea dvs. rămâne strălucitoare şi sănătoasă, fiindcă elimină celulele moarte şi le înlocuieşte cu altele 
noi. Acest proces de regenerare ar trebui să aibă loc la fiecare 28 de zile, însă procesul este încetinit de 
îmbătrânirea pielii şi de influenţele externe. RENU 28 a fost conceput pentru a sprijini acest proces de 
regenerare. Rezultatul: o piele cu aspect mai tânăr, strălucitoare şi netedă.

Folosiţi RENU 28 la îngrijirea zilnică a tenului sau, la nevoie, pe orice porţiune a pielii.

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.

O reducere a adâncimii ridurilor din jurul ochilor de 21% în medie, după mai puţin 
de o lună de utilizare a RENU 28. Analizele pielii au arătat o îmbunătăţire generală 
a situaţiei ridurilor de 23% şi o îmbunătăţire a structurii pielii de pe faţă de 22%.

În timpul studiului, pielea participanţilor a devenit, în medie, cu 23% mai netedă, 
cu 20% mai elastică, iar gradul de hidratare al pielii a crescut cu 11%, în medie.

înainte de renu 28

după renu 28

înainte de renu 28

după renu 28

înainte

după

Fotografii din studiul clinic de 28 de zile 
efectuat de Dermatest.

* Test la comandă, executat de 
Dermatest® GmbH, 04.2014


