


ARĂTAŢI MAI BINE.
VĂ SIMŢIŢI MAI BINE.
TRĂIŢI MAI BINE.

Pielea este prima care arată dacă vă merge bine. Îngrijirea 

pielii este importantă: şi asta fiindcă pielea noastră, organul cu 

cele mai mari dimensiuni al corpului, trebuie să suporte zilnic 

influenţele mediului extern, dar şi procesul de îmbătrânire.

CICLU DE REGENERARE DE 28 DE ZILE
În 28 de zile, pielea dvs. parcurge un important proces natural de reînnoire, 
bazat pe formarea de noi celule. În timpul acestuia, corpul nostru face 
eforturi pentru a elimina celulele moarte şi substanţele toxice acumulate. Pe 
măsură ce îmbătrânim, acest ciclu se lungeşte. Din 28 de zile, se ajunge la 
32, iar în cele din urmă chiar 40 de zile. Este ceva mai greu ca pielea dvs. să 
îşi menţină echilibrul.

P I E L E A  D V S .

test la comandă, executat 
dedermatest® gmbh, 04.2014



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

R E N U  2 8

RENU 28 a fost conceput pentru a sprijini regenerarea celulară 

a pielii dvs. prin mijloace delicate şi naturale, astfel încât să se 

obţină o piele proaspătă, revitalizată şi echilibrată. 

ÎNGRIJIRE PENTRU PIELE 
MATURĂ ŞI SOLICITATĂ

Datorită CUNOŞTINŢELOR ŞTIINŢIFICE, RENU 28 nu este doar încă un 
produs de îngrijire a pielii: acest gel uşor şi înviorător este unicul produs 
de îngrijire îmbogăţit cu Molecule de Semnalizare Redox stabile. Aceste 

molecule joacă un rol decisiv în procesul de 
regenerare al celulelor corpului. Acelaşi lucru 
este valabil, bineînţeles, şi pentru celulele pielii 
dvs. De aceea, RENU 28 ajută într-o manieră 
delicată, dar eficientă, la îngrijirea pielii mature 
şi solicitate. Vă simţiţi pielea mai netedă, mai 
proaspătă – pur şi simplu mai bună.

LISTĂ DE PREŢURI

* (TVA inclus, fără taxe de expediție) 

Ţara
Preţ Autoship *

(4 tuburi)
Preţ Retail *

(2 tuburi)

ROU
145,08 EUR 112,22 EUR

(100 ml = 45,34 EUR) (100 ml = 70,14 EUR)



DESCOPERIREA FUNDAMENTALĂ 
PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII

S E M N A L I Z A R E A  R E D O X

Moleculele de semnalizare Redox se găsesc natural în fiecare 
celulă a corpului nostru. Acestea joacă un rol important în 
regenerarea celulară a corpului nostru.

Corpul nostru produce singur aceste Molecule de Semnalizare Redox 
– totuşi, pe măsură ce îmbătrânim, în celule se formează tot mai puţine 
molecule de acest tip. Astfel, scade şi capacitatea corpului de a ţine piept 
solicitărilor şi procesului de îmbătrânire.

ASEA este prima firmă care a reuşit să genereze Molecule de Semnalizare 
Redox stabile. Astfel, datorită pro- duselor ASEA, este acum posibil ca 
pielea să fie pur şi simplu alimentată cu Molecule de Semnalizare Redox.


