
muligheten





Tenk om det fantes en nyvinning som var så 

banebrytende at den faktisk endret måten vi 

ser på livet på? 

Et gjennombrudd som var kraftig nok og en 

oppdagelse som var så universell at den 

hadde kraft til å endre millioner av liv over 

hele verden?

Ønsker du å finne ut mer  og bli en del av 

prosessen? Hvis du ønsker dette , bør du finne 

ut mer om det bemerkelsesverdig selskap 

som heter ASEA.

nå er det 

din tur



teknologien med  
redokssignalering

Når du forstår kraften bak dette gjennombruddet, vil det føre til 

mer kunnskap om en prosess som gjelder oss alle. Den kalles 

redokssignalering, og hvis du aldri har hørt om dette, er du ikke alene. 

De fleste har ikke hørt om dette, selv om det foregår i  egen kropp, 

akkurat nå.

Funksjonaliteten i hver celle i kroppen avhenger av noe som heter 

redokssignalering – en form for meldinger som bidrar til å støtte 

kommunikasjonen inne i cellene for å beskytte og forynge dem 

og opprettholde optimal funksjonalitet. Redokssignalering er helt 

avgjørende for alle viktige systemer i kroppen – for eksempel huden. 

Husk at huden er kroppens største organ.



en kategori ,  skapt
Miljøpåvirkning kan påvirke livene våre og vekke opp forsvarsverkene 

mens normal cellefunksjon reduseres. Selv om du ser helt perfekt 

ut og føler deg sunn og frisk, taper du kontinuerlig evnen til å 

danne redokssignalerende molekyler. Når vi eldes, våkner vi hver 

dag med færre redokssignalerende molekyler enn dagen før. 

Kommunikasjonsbanene som holder kroppens organer i toppform, 

begynner å skrante. 

Du kan alltid se om du er frisk eller ikke, ved å se på huden. Hudpleie 

er viktig, siden huden, kroppens største organ, må håndtere ekstern 

påvirkning – samt aldringsprosessen – daglig.

Frem til ASEAs revolusjonerende oppdagelse ble gjort, fantes det 

ingen måte å supplere de naturlige redokssignalerende molekylene 

på og reversere denne prosessen, fordi redokssignalerende molekyler 

var ustabile utenfor kroppen. Med ASEAs produkter er det nå mulig å 

tilføre huden redokssignalerende molekyler på en enkel måte.

ASEA er ikke bare en eksisterende produktkategori.

De skapte en.





ASEA er det første og eneste selskapet 

som produserer redokssignalerende 

molekyler i en stabil form og inkluderer 

dem i produkter som bidrar til å støtte 

cellenes kommunikasjonssystemer.



gjennombrudd 
ganger to

I et marked som er overlesset med 

produkter som hjelper deg å se 

bedre ut og føle deg bedre, stiger 

ASEA opp til toppen. Hvordan? 

Ved å skille seg ut.



Gjennom dedikert forskning og 

laboratorietesting har ASEA utviklet den 

eneste teknologien som kan skape og 

stabilisere aktive redokssignalerende 

molekyler utenfor kroppen. ASEAs 

banebrytende, patentbaserte prosesser 

suspenderer dem i en uberørt saltløsning. 

Løsningen er ikke selve produktet, den er 

et leveringssystem for molekylene i ASEAs 

produkter. Dette gjennombruddet er det 

første av sitt slag, og den eneste måten å 

etterfylle og opprettholde optimale nivåer 

av stabile redokssignalerende molekyler i 

huden, ditt største og mest synlige organ.

RENU 28 er spesifikt designet til å 

fungere sammen med kroppens naturlige 

fornyelsesprosess for å forbedre hudens 

fremtoning ved å redusere fine linjer 

og rynker og samtidig gi huden et 

ungdommelig utseende. 

ASEA er et vitenskapelig basert 
selskap som for øyeblikket 
produserer RENU 28, en hudgel 
for hele kroppen, og ASEA, et 
flytende kosttilskudd.



en enestående mulighet
Hvis du synes det fantastiske potensialet i redokssignalerende 

teknologi er spennende, se for deg forretningsmulighetene til selskapet 

som skapte den. Å være en del av ASEA – det eneste selskapet som 

produserer produkter med stabile redokssignalerende molekyler – 

kan få innvirkning på mer enn bare din økonomiske velvære, det kan 

påvirke din økonomiske fremtid. 

Når du starter opp en ASEA-forretning får du mulighet til å realisere de 

økonomiske målene dine samtidig som du kan styre din egen tid. Mer enn 

70 % av dem som starter opp sin egen bedrift, oppgir samme hovedårsak 

til å gjøre det: å kunne være sin egen sjef. Høres bra ut, ikke sant?

Det alminnelige forholdet mellom sjef og ansatt er i ferd med å gi tapt 

for kravet om å få arbeidet fra hjemmet. Ikke bare fordi folk trenger 

kontroll over hvordan de tjener penger, men også fordi de trenger tid, 

frihet og større inntjeningspotensial.

Visste du at folk med høyskoleutdanning i USA tjener gjennomsnittlig 15 % 

mindre i dag enn de gjorde i år 2000? Det er en reduksjon på USD 10 000. 



ASEA tilbyr deg en mulighet til å gå inn i en bransje som omsetter 

for 178 milliarder dollar i året – en bransje med nesten dobbelt så 

stor omsetning som film- og musikkbransjen til sammen; en mulighet 

til å utnytte to massive megatrender: den globale endringen mot å 

akseptere velværeløsninger, samt det økende ønsket om en friere 

livsstil med hjemmebaserte bedrifter. 

Det er enkelt å komme i gang. Med lav risiko og lave oppstartskostnader 

får du en utrolig mulighet til å skape en betydelig inntekt uten de 

problemene nystartede bedrifter vanligvis sliter med. Du vil aldri 

måtte bekymre deg om lagerbeholdning, lokaler, ansatte eller 

lønningssystemer.*

* Som i alle virksomheter, er inntekten alltid direkte avhengig av hver enkelt konsulents personlige innsats, tid, 
arbeid og investeringer.



Med mulighetene i ASEA kan 

du utforme din egen forretning 

rundt din travle hverdag og selv 

bestemme hvordan du vil tjene 

til livets opphold.





inntekt på  eg en  måte
Hvis du er som folk flest, er du vant til å kunne stole 

på  fast lønn fra en arbeidsgiver. Men den normen er 

i ferd med å bli mindre vanlig etter hvert som flere og 
flere er ute etter – og skaper – flere inntektskilder.

ASEAs sjenerøse kompensasjonsplan gir deg 

flere måter å tjene penger på. Det er en fantastisk 

måte å iverksette en restinntektsplan på grunnlag 

av ASEAs bemerkelsesverdig høye grad av 

tilbakevendende kunder, mer enn tre ganger 

bransjegjennomsnittet på 15–20 %.

På hvert nivå i ASEAs kompensasjonsplan 

kan du tjene opp ekstra inntekter, fra noen 

få hundre til noen få tusen dollar i måneden. 

Gjennomsnittsprovisjonen på ASEAs Executive-

nivåer ser omtrent slik ut:

*Denne informasjonen er 
basert på inntekter for 
Executive-rangerte ASEA-
konsulenter i 2014. Dette 
er ikke noen garanti for 
et bestemt inntektsnivå. 
Resultatene vil variere fra 
person til person.

executive-
rangering

inntektsnivå 
per måned

gjennomsnitt 
per måned

Bronze USD  895–10,081 USD  1,869

Silver USD  1,369–11,200 USD  3,171

Gold USD  2,165–13,168 USD  5,553

Platinum USD  4,636–15,952 USD  9,150

Diamond USD  6,556–47,503 USD  13,280

Double Diamond USD  8,027–48,472 USD  21,594

Triple Diamond USD  9,568–134,552 USD  57,546

provisjon



Titusener av ASEA-konsulenter over hele 

verden har lyktes, skapt betydelige inntekter og 

oppnådd sine økonomiske mål. 

ASEAs kompensasjonsplan har også støttet og 

belønnet mange enkeltpersoner som har lagt 

sine krefter inn i heltids forretningsoppbygging 

og som resultat har oppnådd økonomisk 

uavhengighet. ASEA har til og med opprettet 

eliteklubben Million-Dollar Earners Club.

Kundebasen er ubegrenset, og den  sjenerøse 

provisjons- og bonusstrukturen belønner 

konsulentene hele veien.



en annen type 
selskap
ASEA er et selskap du kan føle deg trygg på 

å inngå partnerskap med. Grunnleggerne 

Verdis Norton, James Pack og Tyler Norton 

etablerte ASEA på grunnlag av flere tiårs 

erfaring i store, anerkjente selskaper.

Helt fra begynnelsen har ASEA opparbeidet 

en kultur av etikk og integritet. Det er et 

globalt selskap som bygger på  grunntanken 

om etikk foran lønnsomhet og investering i 

mennesker – en kvalitet som tiltrekker seg 

kompetente og dyktige konsulenter.

I dag ledes ASEA av et lederteam med 

omfattende erfaring både innenfor og 

utenfor Network Marketing-bransjen. ASEAs 

ledere er engasjert i selskapets langsiktige, 

bærekraftige vekst, samtidig som de 

opprettholder prinsippene og verdiene som 

selskapet ble grunnlagt på.

ASEA var lønnsomt fra første driftsår, har 

ingen gjeld og eier og driver sitt eget, 

teknisk svært avanserte produksjonsanlegg 

i USA. Produksjonsprosessene eies og 

drives 100 % av ASEA, noe som garanterer 

produktenes kvalitet, om og om igjen.

ASEAs ledelse

Jarom Webb 
Styreleder 

Charles Funke 
Administrerende direktør

Kurt Richards 
Viseadministrerende 

direktør

ASEAs grunnleggere

Verdis Norton 
James Pack 
Tyler Norton



v eien til  suksess
Når du starter en forretning i samarbeid med 

ASEA, betyr det at du går inn i en kultur som 

satser alt på din personlige og profesjonelle 

utvikling. I tillegg til lokale og internasjonale 

arrangementer, kan du benytte deg av det 

unike Peak Performance Program, som er 

utformet for å utvikle deg som leder. Ingen 

andre selskaper har et system for belønning 

av personlig utvikling på lik linje med dette.





livet på egne vilkår 
Med ASEA kan du eie din egen, fremgangsrike forretning, støttet 

av et raskt voksende, multinasjonalt salgsselskap, og utnytte et 

revolusjonerende gjennombrudd. 

Med ASEA får du muligheten til å tjene til livets opphold ved å skape en 

forskjell, og det er tilgjengelig for alle som ønsker det. 

Det er virkelig du som har kontrollen. Uansett om du ønsker deg bort fra 

en krevende stilling, er husmor som vil tjene litt ekstra penger, eller en 

gründer som vil bygge opp en skikkelig heltidsforretning, gir ASEA deg 

sjansen til å oppnå dine personlige og økonomiske mål ved å bygge opp 

en forretning som tåler tidens tann.*

* Som i alle virksomheter, er inntekten alltid direkte avhengig av hver enkelt konsulents personlige innsats, tid, 
arbeid og investeringer.
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