


MELHORE A SUA 
APARÊNCIA.

SINTA-SE MELHOR.
VIVA MELHOR.

A sua pele é o espelho do seu bem-estar geral e cuidar 
dela é muito importante. Sendo o maior órgão do nosso 
corpo, ela tem de lidar diariamente com as influências 
externas e com o processo de envelhecimento.

CICLO DE RENOVAÇÃO DE 28 DIAS
A cada 28 dias, a sua pele passa por um importante processo de 
renovação natural que permite a formação de novas células. Durante 
esse processo, o corpo trata de eliminar as células mortas e toxinas que 
se vão acumulando. À medida que envelhecemos, o tempo necessário 
para concluir este ciclo aumenta. 28 dias passam a 32 dias e, mais 
tarde, a 40 dias. Manter o equilíbrio da sua pele torna-se mais difícil.
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O RENU 28 foi desenvolvido para ajudar a renovação 
celular da sua pele de maneira suave e natural, resultando 
numa pele fresca, revitalizada e equilibrada. 

CUIDAR DA PELE 
MADURA E DANIFICADA
R E N U  2 8

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO faz do RENU 28 muito mais do que um 
simples produto de cuidado da pele: Este gel leve e refrescante contém o 
cuidado único das moléculas de sinalização redox estáveis. As moléculas 

desempenham um papel vital no processo de 
renovação das células do seu corpo. Isto também 
é verdade para as células da sua pele. O RENU 28 
ajuda de forma suave mas eficaz a cuidar da pele 
madura e danificada. A sua pele vai sentir-se 
mais suave, revitalizada e… simplesmente melhor.

PREÇÁRIO

País
Preço de envio 

automático *
(4 tubos)

Preço de venda a 
retalho *
(2 tubos)

PRT
 143,91 EUR 111,32 EUR

(100 ml. = 44,97 EUR) (100 ml. = 69,57 EUR)

*  incl. IVA, excl. custos de envio  



O AVANÇO NO 
CUIDADO DA PELE
As moléculas de sinalização redox estão naturalmente 
presentes em cada célula do nosso corpo.  Elas  desem-
penham um papel muito importante na renovação celular.

S I N A L I Z A Ç Ã O  R E D O X

O nosso corpo produz estas moléculas de sinalização redox, mas à medida 
que envelhecemos, as células vão produzindo cada vez menos destas 
moléculas. Isto reduz a capacidade do corpo de combater os efeitos do 
stress diário e do processo de envelhecimento. 

A ASEA é a primeira empresa a conseguir produzir moléculas de 
sinalização redox estáveis. Os produtos ASEA tornam agora possível 
e fácil fornecer moléculas de sinalização redox à sua pele.


