


VACKRARE LYSTER.
SKÖNARE KÄNSLA.
MER LIVSKVALITET. 

Huden är kroppens största organ och den speglar hur vi 
mår inuti. Vi måste ta hand om den. Huden utsätts dagligen 
för yttre påfrestningar och effekterna av åldrande och den 
förtjänar god omvårdnad.

28 DAGARS FÖRNYELSECYKEL
Det tar 28 dagar för huden att förnya sig och bilda nya celler genom 
en naturlig förnyelseprocess. Under den här processen bryter kroppen 
ned döda celler och gör sig av med slaggprodukter som lagrats över 
tid. När vi åldras förlängs den naturliga cykeln. 28 dagar blir 32 dagar 
som blir 40 dagar. Det krävs allt mer för att hålla huden i balans.
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R E N U  2 8

RENU 28 är en unik produkt som främjar hudens cellförnyelse 
genom att stödja kroppens naturliga funktioner. Den verkar 
vitaliserande och återställer hudens balans och lyster. 

VÅRDA ÅLDRAD OCH
SKADAD HUD

VETENSKAPLIGA STUDIER bekräftar att RENU 28 inte är en 
vanlig hudvårdsprodukt. Den lätta, uppfriskande gelen har en unik 
sammansättning med stabiliserade redox signalmolekyler. Dessa molekyler 

reglerar förnyelseprocessen i kroppens alla 
celler, så även våra hudceller. RENU 28 hjälper till 
att vårda åldrad eller skadad hud på ett skonsamt 
och effektivt sätt. Huden känns lenare, friskare 
och mer vital.

PRISLISTA

* inklusive moms, exklusive fraktkostnader 

Land
Prenumerationspris *

(Autoship)
4 tuber

Kundpris *

2 tuber

SWE
1.350 SEK  1.045 SEK

(100 ml = 422 SEK)  (100 ml = 653 SEK)



R E D O X  S I G N A L E R I N G

NYTT GENOMBROTT
INOM HUDVÅRD
Redox signalmolekyler skapas naturligt i alla celler i kroppen. 
De har en viktig roll och bidrar till kroppens cellförnyelse.

Våra kroppar producerar redox signalmolekyler, men när vi blir äldre bildas 
allt färre molekyler i cellerna. Det i sin tur påverkar kroppens förmåga att 
hantera yttre påverkan och effekterna av åldrande. 

ASEA är det första företaget som har lyckats framställa stabiliserade redox 
signalmolekyler utanför kroppen. ASEAs produkter hjälper dig att tillföra 
huden extra redox signalmolekyler. 


