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ASEA® och RENU28® liknar inte något du 
provat tidigare. Båda produkterna bygger på 
ASEA:s patenterade vetenskapliga teknologi. 
Vi berättar gärna mer om dessa banbrytande 
produkter och hur du kan ha glädje av dem.



Redox signalmolekyler är viktiga för kroppen. Därför har kroppen har 
ett eget lager av dem. Men efter 12 års ålder producerar våra celler 
allt färre av dessa molekyler. Redox signalmolekyler delas in i två 
grupper: Reaktiva syreföreningar och reducerade föreningar. En noga 
reglerad homeostatisk balans mellan dessa två typer upprätthålls i 
alla celler och vävnader. När balansen rubbas skickas en signal om att 
kommunikationen mellan cellerna behöver förstärkas.

mo lekyler
Redoxsignal- en  revo l utionerande 

up p täc k t 
Vårt liv påverkas av olika miljöfaktorer som försvagar vårt försvar, 
vilket leder till att normala cellfunktioner fungerar sämre. Även om du 
mår bra och ser frisk ut försämras din förmåga att producera redox 
signalmolekyler med tiden. I takt med att vi åldras vaknar vi varje dag 
upp med färre redox signalmolekyler. Kommunikationsvägarna som 
håller våra organ i form börjar svika. 

Du kan alltid avgöra om du är frisk eller inte utifrån din hud. Hudvård 
är mycket viktigt eftersom huden, det största organet i kroppen, måste 
hantera externa förhållanden – och åldrandeprocessen – varje dag.

Före ASEA:s revolutionerande upptäckt kunde man inte komplettera de 
naturliga redox signalmolekylerna och omvända processen eftersom 
redox signalmolekyler var instabila utanför människokroppen. Men 
med ASEA:s produkter kan du nu enkelt förse huden med redox 
signalmolekyler.



teknologin bakom  
redox signalering

Genom målmedveten forskning och testning i laboratorier har 
ASEA tagit fram den revolutionerande teknologin som kan skapa 
aktiva redox signalmolekyler utanför kroppen. ASEA:s banbrytande 
och patentbaserade process stabiliserar dem i en ren saltlösning. 
Lösningen är inte själva produkten, utan ett leveranssystem för 
molekylerna i ASEA:s-produkter. 

Detta genombrott är det första av sitt slag och det enda sättet att fylla 
på och upprätthålla optimala nivåer av stabila redox signalmolekyler i 
huden, ditt största och synligaste kroppsorgan.



ASEA är det första och enda 
företaget som producerar redox 
signalmolekyler i en stabil form 
och använder dem i produkter 
som hjälper cellkommunikationen.
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RENU28® är en hudvårdsgel som använder sig av redox 
signalteknik. Den innovativa produkten verkar utifrån och 
in och får huden att se frisk och ungdomlig ut. RENU28 är 
speciellt framtagen för att verka i synergi med kroppens 
naturliga förnyelseprocess och hjälpa huden att reducera 
fina linjer och rynkor, så att huden ser ungdomligare ut.

en revolution 
inom  hudvård

kl in is k t testad 
Dermatest®, ett internationellt erkänt dermatologiskt 
forskningsinstitut, genomförde kliniska prövningar på RENU28® 
med uppseendeväckande resultat.

RENU28 fick Dermatests eftertraktade utmärkelse med fem 
stjärnor som bevis på klinisk testning, och deras högsta möjliga 
rekommendation.*

förbättringar 

* Beställt test som utförts av Dermatest® GmbH i april 2014.
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Skaka tuben och smörj försiktigt in en 
riklig mängd RENU28® på rengjord hud. 
Används i ansiktet och på kroppen där du 
önskar hud som ser friskare, yngre och mer 
levande ut. Bäst resultat uppnås om du 
använder produkten två gånger om dagen. 

anv is ning ar



Du har aldrig tidigare sett en produkt som ASEA®. 
Det beror på att det är världens första kosttillskott 
som innehåller redox signalmolekyler. Detta är den 
första drycken på marknaden som utnyttjar ASEA:s 
unika, vetenskapligt baserade teknik och förändrar 
liv världen över. 

asea är en  
fantastisk produkt 



Varje parti med ASEA-produkter testas och certifieras av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium för att dess säkerhets- och kvalitetsstandarder 
ska efterföljas och dokumenteras. Genom varje användningstillfälle 
återställer du något som finns naturligt i kroppen – exakt samma typ av 
redox signalmolekyler som din kropp själv skapar – men i de mängder 
som behövs för att du ska må och känna dig så bra som möjligt.

ASEA-produkterna arbetar bokstavligen utifrån och in. Oavsett hur 
känslig din hud är kan ASEA få upp din cellkommunikation till optimala 
nivåer, vilket ger huden verktygen för att kunna ta hand om sig själv.

Det finns inget att förlora och allt att vinna. 

Prova ASEA-produkterna idag!

innovation  
för alla



ASEA®-produkterna är unika och 
bygger på flera patent. Det finns bara 
ett sätt att få tag på dem: från ASEA.
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för mer infor m ation kon ta k ta :

NOT TILL KONSUMENT: ASEA:s 30-dagarsgaranti gäller endast vid köp av en auktoriserad representant för ASEA. 
Säkerhet och effekt från en produkt som köpts på onlineauktion eller genom andra obehöriga återförsäljare kan inte 
garanteras.
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