nor

Før- og etterbilder

Den imponerende vitenskapen bak RENU 28 gir en naturlig
tilnærming til en mild og effektiv behandling som mildner aldring
og oppfyller hudens behov.
RENU 28 inneholder bare fire ingredienser og er ikke bare et
kosmetisk produkt, men gir virkelige resultater takket være ASEAs
patenterte redokssignaliserende teknologi. RENU 28 er ikkekomedogenisk og er fri for både konserveringsmidler og parabener.

DYBDE PÅ
RYNKER
RUNDT ØYNE

DYBDE PÅ
RYNKER
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STRUKTUR
PÅ HUD I
ANSIKTET

HUDENS
JEVNHET

HUDENS
ELASTISITET

HUDENS
FUKTIGHET

25%

FORBEDRINGER
ETTER RENU 28

20%

21%

23%

22%

23%
20%

15%

10%

11%

5%

0%

Dermatest®, som er
et av verdens ledende
forskningsinstitutter
innen dermatologi, ga
RENU28 sitt ettertraktede
5-stjerners merke for
klinisk testing.*

* I en bestilt test som ble utført av Dermatest® GmbH i april 2014

Før

Etter

«Jeg begynte å bruke
RENU 28 to ganger
om dagen – morgen
og kveld. Etter 28
dager hadde jeg
oppnådd resultater
jeg knapt kunne tro.»

Før

Etter

«RENU 28 har
hjulpet meg til å
redusere antallet
rynker i ansiktet.»

28 days to a younger you

3

Før

Etter

«RENU 28 har gjort
at ansiktet føles
mykere, strukturen
er jevnere, jeg har
mindre rynker og
linjer og huden føles
fastere.»

Før

«RENU 28 har
tydelig redusert
linjer og rynker på
min 65 år gamle hals!
Tusen takk for et
fantastisk produkt!»

4

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

« ASEA, livet mitt
er blitt noe helt
annet på grunn
av dere. RENU 28
har forandret livet
mitt. Jeg kan bare si
WOW!»

Før

Etter

Resultater fra
én deltaker i
Dermatest®studien*.

* I en bestilt test som ble utført av Dermatest® GmbH i april 2014

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Jeg er 54
år gammel.
Resultatene er helt
utrolige. Jeg elsker
RENU 28.»

Før

«Jeg er svært
takknemlig overfor
RENU 28 fordi
mange mennesker
må se for å tro. Hvor
mange mennesker
kan vi hjelpe til å få
et håp igjen??? Jeg
har en følelse av
at det er VELDIG
MANGE!!»

6

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

«Jeg har aldri
før opplevd så
dramatiske, synlige
endringer på så
kort tid, og jeg har
prøvd ALT. Jeg er nå
en kunde på livstid.
En stor takk til
RENU 28!»

Før

Etter

«Her er begge
øynene mine
på samme dag.
Høyre øye har blitt
behandlet med
RENU 28 i 29 dager,
og venstre øye er
ikke behandlet.»

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Jevnere hud, mindre
linjer og rynker. Jeg
elsker RENU 28!»

Før

«Sprekkene jeg
hadde i huden, er nå
ikke så dype eller har
blitt helt borte. Jeg
elsker å kunne gni de
myke føttene mine
sammen og å kunne
ha på meg sandaler
uten å være flau.»

8

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

«Den hengende,
rynkete huden jeg
hadde på halsen,
ble helt borte, og
resultatene kom
raskt! Alle burde
prøve RENU 28!»

Før

Etter

«Når jeg nå ser
meg i speilet om
morgenen, blir jeg
glad, og jeg sier til
meg selv «Du ser bra
ut!»»

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Huden min er
jevnere. Jeg gleder
meg til å fortsette å
bruke RENU 28!»

Før

«Allerede på dag
tre begynte jeg å se
resultater. Jeg fikk
en forbedring av
strukturen til huden
i ansiktet etter
bare 28 dager med
RENU 28.»

10

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

«På bare 28 dager ble
strukturen til huden
under øynene mine
bedre. Huden min er
nå mykere og ser mye
friskere ut. En stor
takk til RENU 28!»

Før

Etter

«Etter en måned vil
jeg si at forbedringen
har vært i alle fall 50
%! Og resultatene blir
bare bedre og bedre
for hver uke som går!
TUSEN TAKK!»

28 days to a younger you
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Før

Etter

Resultater fra
én deltaker i
Dermatest®-studien*.

* I en bestilt test som ble utført av Dermatest® GmbH i april 2014

Før

«RENU 28 har gjort
det mulig for meg å
se like ung ut som jeg
føler meg! Endelig
finnes det et produkt
for eldre mennesker
som har mer enn bare
fine linjer og rynker.»

12

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

«Jeg har fått mindre
rynker, og selv
strukturen til huden
min er nydelig. Jeg er
utrolig fornøyd med
RENU 28.»

Før

Etter

«Opplevelsen med
RENU 28 har gitt gode
resultater for huden
min!»

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Forbløffende
resultater!
Takk, RENU 28.»

Før

«Jeg er et levende
bevis på hva RENU 28
kan gjøre på bare 28
dager! Dette har vært
en stor forandring i
livet mitt!»

14

aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

Resultater fra
én deltaker i
Dermatest®-studien*.

* Ordered test conducted by Dermatest® GmbH, 04.2014

Før

Etter

«... jeg kan fortelle
at jeg ble skikkelig
overrasket. Jeg er
kjempefornøyd og vil
definitivt anbefale det!
Takk, RENU 28!»

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Bildet etter bruk
av RENU 28 ble tatt
etter bare 3 uker. Jeg
er virkelig forbløffet
og fornøyd med
resultatene!»

Før

«Etter 28 dager er
endringene i huden
min knapt synlige på
halsen og brystet.
Jeg er nå på den
andre måneden med
RENU 28, og jeg vil
fortsette å bruke det
resten av livet.»
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aseaglobal.com

Etter

Før

Etter

«RENU 28 er et
unikt produkt.»

Før

Etter

«Ansiktet mitt har
endret seg dramatisk.
Jeg har mindre rynker,
og huden min har ikke
vært så myk og hatt et
så friskt utseende på
mange år! Resultatene
blir bare bedre og
bedre!»

28 days to a younger you
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Før

Etter

«Det første bildet
ble tatt på dag 8.
Endringen som
skjedde på 20 dager,
er helt utrolig!»

Før
Etter

«Se for deg hvor
overrasket jeg ble
da jeg så forskjellen
etter bare én uke med
RENU 28! En stor
takk til ASEA!»

18

aseaglobal.com

Før

Etter

«Jeg er svært
fornøyd med
resultatene jeg har
oppnådd! Dette
produktet har
endret livet mitt!
Takk, RENU 28!!!»

28 DAGER TIL
EN YNGRE DEG
PRODUKTFORDELER:
Reduserer fine linjer og rynker
Gjør huden jevnere
Fremmer elastisitet
Øker fuktigheten

28 days to a younger you
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For mer informasjon om RENU 28:

I en bestilt test som ble utført av Dermatest® GmbH i april 2014

