
na potki  za uporabo
umijte in  očistite

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, kozmetiko, športne balzame in podobne 
izdelke. RENU 28 ne bi smel vplivati na uporabo drugih izdelkov.

pretresite

 Gel pred uporabo nekoliko pretresite.

nanesite

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  najboljši  učinek

Za najboljše rezultate nanesite 2-krat dnevno.
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Zunanji vplivi in staranje lahko začnejo preprečevati sijoč in zdrav videz kože. Zato je podjetje ASEA 
razvilo RENU 28, prvi gel za kožo na svetu, ki v visoki koncentraciji vsebuje redoks signalne molekule.

Vaša koža bo ostala sijoča in zdrava, ker se bodo sproti odstranjevale odmrle celice, nadomestile pa jih 
bodo nove. Ta regeneracijski proces naj bi se ponovil vsakih 28 dni, toda zaradi staranja kože in okoljskih 
vplivov se ta čas podaljšuje. RENU 28 smo razvili v podporo obnovitvenim procesom kože. Rezultat je 
mlajši videz, ter sijoča in bolj gladka koža.

RENU 28 lahko uporabljate kot del vsakodnevne nege kože ali pa ga po potrebi uporabite na 
želenih predelih kože.

raziskav e

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.

Povprečno zmanjšanje globine gubic okoli oči za 21 % po manj kot enomesečni 
uporabi gela RENU 28. Analize kože so pokazale zmanjšanje splošne vidnosti 
gub za 23 % in izboljšanje teksture kože na obrazu za 22 %.

Med trajanjem študije je postala koža udeležencev za povprečno 23 % bolj 
gladka, 20 % bolj elastična, navlaženost kože pa je narasla za povprečno 11 %.

pred uporabo 
gela renu 28

po uporabi gela 
renu 28

po uporabi gela 
renu 28

prej

potem

Slike iz 28-dnevne klinične študije Dermatest.
* Naročen preizkus, ki ga je izvedel 

Dermatest® GmbH, april 2014.
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