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Na Vaší pokožce lze jako první poznat, jestli se Vám dobře 
daří. Péče o pokožku je důležitá, neboť se naše pokožka 
jako největší orgán našeho těla musí každý den vyrovnávat 
s působením vnějších vlivů a procesem stárnutí.

28DENNÍ REGENERAČNÍ CYKLUS
V průběhu 28 dní projde Vaše pokožka důležitým přirozeným 
regeneračním procesem, při kterém se vytváří nové buňky. Naše tělo 
se přitom snaží zbavit se odumřelých buněk a uložených toxických 
látek. Čím je člověk starší, tím déle tento proces trvá. Z 28 dní se 
může stát 32 dní, někdy i 40 dní. Je trochu obtížnější udržet Vaši 
pokožku v rovnováze.
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Gel RENU 28 byl vyvinut, aby podpořil regeneraci buněk 
Vaší pokožky šetrným a přirozeným způsobem – pro svěží, 
revitalizovanou pokožku v rovnováze.

PÉČE PRO ZRALOU A 
NAMÁHANOU POKOŽKU
R E N U  2 8

VĚDECKÉ POZNATKY činí z gelu RENU 28 něco víc než jen další 
výrobek určený pro péči o pokožku: Tento lehký, osvěžující gel jako 
jediný kosmetický výrobek svého druhu obsahuje stabilní redoxní 

signální molekuly. Tyto molekuly hrají 
rozhodující roli při procesu regenerace buněk 
Vašeho těla. To samozřejmě platí i pro buňky 
Vaší pokožky. Takto pomáhá gel RENU 28 
šetrným, ale účinným způsobem pečovat o 
zralou a namáhanou pokožku. Vaše pokožka 
bude na dotek hladší, svěží – prostě lepší.

CENÍK
Země

Cena Autoship *
(4 tuby)

Maloobchodní cena*
(2 tuby)

CZE
 141,57 EUR 109,51 EUR

(100 ml = 44,24 EUR) (100 ml = 68,44 EUR)

* včetně DPH, bez poplatků za dopravu  



R E D O X N Í  S I G N A L I Z A C E

PRŮLOM V OBLASTI PÉČE 
O POKOŽKU
Redoxní signální molekuly se přirozeně vyskytují v každé 
buňce našeho těla. Hrají důležitou roli při regeneraci buněk 
v našem těle.

Naše tělo si tyto redoxní signální molekuly vytváří samo – ale čím je člověk 
starší, tím méně se těchto molekul v buňkách tvoří. Tím také tělo ztrácí 
schopnost odolávat zátěžím a procesu stárnutí. 

Společnosti ASEA se jako první podařilo stabilní redoxní signální molekuly 
vytvořit. Díky výrobkům společnosti ASEA je tedy teď možné pokožce 
redoxní signální molekuly jednoduše dodávat.


