


LEPŠI VIDEZ.
LEPŠI OBČUTEK.
LEPŠE ŽIVLJENJE.

Na koži se takoj pozna, ali ste zdravi ali ne. Nega kože je 
pomembna, saj se le-ta mora, kot največji organ telesa, 
vsak dan spopadati z zunanjimi vplivi in staranjem.

28-DNEVNI REGENERACIJSKI CIKEL
Koža gre vsakih 28 dni skozi pomemben naraven obnovitveni proces, 
pri katerem se tvorijo nove celice. Ta proces omogoča, da se iz telesa 
odstranijo odmrle celice in očistijo nakopičeni strupi. Starejši ste, dalj 
časa takšen cikel traja. 28 dni se podaljša na 32 in sčasoma na 40 dni.
Ohraniti kožo v ravnotežju tako postaja težje in težje.

V A Š A  K O Ž A

naročen preizkus, ki ga je 
izvedla družba  dermatest® 
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RENU 28 smo razvili, da bi bila vaša koža sveža, obnovljena 
in uravnotežena, saj podpira obnavljanje celic na nežen in 
naraven način. 

NEGA ZRELE IN 
OBREMENJENE KOŽE

R E N U  2 8

Zaradi ZNANSTVENIH SPOZNANJ je lahek osvežilni gel RENU 28 več 
kot samo še en izdelek za nego kože, saj vsebuje edinstveno negovalno 
sredstvo – redoks signalne molekule. Te molekule imajo odločilen vpliv 

pri postopkih obnove vsake celice v telesu. To 
torej vključuje tudi celice kože. Tako RENU  28 
omogoča nego zrele in obremenjene kože na 
nežen, a učinkovit način. Koža na otip postane 
bolj gladka in je bolj sveža – preprosto boljša.

CENIK

Država

Cena pri 
samodejnem 
pošiljanju *

(4 tube)

Maloprodajna 
cena *

(2 tubi)

SVN
 142,74 EUR 110,41 EUR

(100 ml. = 44,61 EUR) (100 ml. = 69,01 EUR)

* DDV je vključen, stroški pošiljanja niso vključeni. 



R E D O K S  S I G N A L I Z A C I J A

PREBOJ NA PODROČJU 
NEGE KOŽE
Redoks signalne molekule so naravno prisotne v vsaki 
celici človeškega telesa. Imajo pomembno vlogo pri 
obnavljanju naših celic.

Telo samo generira redoks signalne molekule, vendar pa jih s starostjo 
tvori čedalje manj. S tem pa se zmanjšuje tudi sposobnost telesa, da se 
spopada z obremenitvami in staranjem.

Podjetju  ASEA je kot prvemu na svetu uspelo izdelati stabilne redoks 
signalne molekule. Tako je sedaj mogoče koži redoks signalne molekule 
preprosto dovesti z izdelki ASEA.


