


LEPŠÍ VZHĽAD
LEPŠÍ POCIT
LEPŠÍ ŽIVOT

Na vašej pokožke je možné ako na prvej poznať, či sa vám dobre 

darí. Starostlivosť o pokožku je dôležitá, pretože naša pokožka 

sa ako najväčší orgán nášho tela musí každý deň vyrovnávať s 

pôsobením vonkajších vplyvov a procesom starnutia.

28-DŇOVÝ REGENERAČNÝ CYKLUS
V priebehu 28 dní prejde vaša pokožka dôležitým prirodzeným regeneračným 
procesom, pri ktorom sa vytvárajú nové bunky. Naše telo sa pritom snaží 
zbaviť odumretých buniek a uložených toxických látok. Čím je človek starší, 
tým dlhšie tento proces trvá. Z 28 dní sa môže stať 32 dní, niekedy i 40 dní. 
Je trochu ťažšie udržať vašu pokožku v rovnováhe.
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R E N U  2 8

Gél RENU 28 bol vyvinutý, aby podporil regeneráciu buniek 

vašej pokožky šetrným a prirodzeným spôsobom – pre sviežu, 

revitalizovanú pokožku v rovnováhe.

STAROSTLIVOSŤ PRE ZRELÚ 
A NAMÁHANÚ POKOŽKU

VEDECKÉ POZNATKY robia z gélu RENU 28 niečo viac než len ďalší 
výrobok určený pre starostlivosť o pokožku: Tento ľahký, osviežujúci gél 
ako jediný kozmetický výrobok svojho druhu obsahuje stabilné Redoxné 

Signálne Molekuly. Tieto molekuly zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu pri procese regenerácie 
buniek vášho tela. To samozrejme platí aj pre 
bunky vašej pokožky. Takto pomáha gél RENU 28 
šetrným, ale účinným spôsobom starať sa o zrelú 
a namáhanú pokožku. Vaša pokožka bude na 
dotyk hladšia, svieža – jednoducho lepšia.

CENNÍK

*  Vrátane DPH, bez ceny za dopravu. 

Krajina
Cena Autoship *

(4 tuby)
Maloobchodná cena *

(2 tuby)

SVK
 140,40 EUR 108,60 EUR

(100 ml. = 43,88 EUR) (100 ml. = 67,88 EUR)



R E D O X N Á  S I G N A L I Z Á C I A

PRELOM V OBLASTI 
STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU
Redoxné Signálne Molekuly sa prirodzene vyskytujú v každej 

bunke nášho tela. Zohrávajú dôležitú úlohu pri regenerácii 

buniek v našom tele.

Naše telo si tieto Redoxné Signálne Molekuly vytvára samo – ale čím je 
človek starší, tým menej sa týchto molekúl v bunkách tvorí. Tým taktiež telo 
stráca schopnosť odolávať záťaži a procesu starnutia. 

Spoločnosti ASEA sa ako prvej podarilo stabilné Redoxné Signálne 
Molekuly vytvoriť. Vďaka výrobkom spoločnosti ASEA je preto teraz možné 
pokožke Redoxné Signálne Molekuly jednoducho dodávať.


