


JOBB MEGJELENÉS.
JOBB ÉRZÉS.

JOBB ÉLET.

A bőrünk elsőként tükrözi vissza, hogy jól érezzük-e 
magunkat. A bőrápolás fontos: mivel a bőrünket, testünk 
legnagyobb szervét, nap mint nap külső behatások érik – 
és ki van téve az öregedésnek is.

28 NAPOS REGENERÁCIÓS CIKLUS
28 napon belül a bőre keresztülmegy egy fontos, természetes 
megújulási folyamaton, melynek során új sejtek keletkeznek. Eközben 
testünk igyekszik leépíteni az elhalt sejteket és a felgyülemlett 
méreganyagokat. Minél idősebb az ember, annál hosszabb ideig tart 
ez a ciklus. A 28 napból 32 lesz, azután 40.  Egyre nehezebbé válik 
egyensúlyban tartani a bőrét.
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A RENU 28 arra lett kifejlesztve, hogy  gyengéd és 
természetes módon segítse a bőrsejtek megújulását - a 
friss, élettel teli, kiegyensúlyozott bőrért.

AZ ÉRETT ÉS IGÉNYBEVETT 
BŐR ÁPOLÁSA
R E N U  2 8

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK alapján a RENU 28 több, mint egy 
egyszerű bőrápoló szer: ez a könnyű, frissítő hatású gél egyedülálló 
ápolószerként stabil redox jelzőmolekulákat tartalmaz. Ezek a molekulák 

döntő szerepet játszanak a test sejtjeinek 
megújulási folyamatában. Ez természetesen a 
bőr sejtjeire is igaz. Így a RENU 28 gyengéd, de 
hatékony módon segít az érett és igénybevett 
bőr ápolásában. A bőrét simábbnak, frissebbnek 
- egyszerűen jobbnak érzi.

ÁRLISTA
Ország

Autoship Ár*
(4 tubus)

Fogyasztói Ár*
(2 tubus)

HUN
44.080 HUF 33.230 HUF

(100 ml = 13.775 HUF) (100 ml = 20.769 HUF)

*az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költséget nem tartalmazza 



ÁTTÖRÉS A BŐRÁPOLÁSBAN
A redox jelzőmolekulák természetes módon fordulnak elő 
testünk minden sejtjében, és fontos szerepet töltenek be 
azok megújulásában.

R E D O X  J E L Z É S

A testünk maga állítja elő ezeket a redox jelzőmolekulákat – ugyanakkor 
minél idősebbek vagyunk, annál kevesebb ilyen molekula képződik a 
sejtekben. Ezáltal a testünk elveszíti azon képességét is, hogy ellenálljon a 
terheléseknek és az öregedési folyamatnak. 

Az ASEA vállalatnak elsőként sikerült stabil redox jelzőmolekulákat 
előállítania. Ennek köszönhetően  az ASEA termékei lehetővé teszik, hogy 
egyszerű módon redox jelzőmolekulákat juttassunk a bőrbe.


