komplet
opgradering
af hudpleje

transformer
din hud
Det er ikke blot endnu en ansigtscreme. Det er en
fugtighedsgel til hele din krop, der fungerer som hudprimer
og har flere anvendelsesmuligheder. Lad dig ikke nøjes med
gårsdagens skønhedsrutiner. Transformer din huds udseende
ved hjælp af RENU28® Revitaliserende Redox Gel. Komplet
opgradering af hudpleje.

din krop regenererer
renu28® forynger
Hudens naturlige evne til at forny sig selv bliver ringere med tiden.
Resultatet er en hud, der tydeligt ældes. RENU28® Revitalizing Redox
Gel revolutionerer den måde, vi tænker på hudpleje på.
Daglig påføring af RENU28 fremmer på 28 dage dannelsen af nye
celler, der skal erstatte de gamle, på hudens overflade, så du får en
mere velplejet hud fra top til tå.
Kliniske test viste forbedringer i løbet af 28 dage.

16%

22%

23%

20%

16%

forbedring af
cellefornyelse på
hudens overflade

forbedring i
hudstrukturen

øget glathed
i huden

øget elasticitet
i huden

forbedring i forhold
til fremkomsten
af cellulite

RENU28 har opnået
det eftertragtede
5-stjernede stempel for
klinisk testet, som er
Dermatests bedst mulige
anbefaling for sikkerhed
og effekt. Dermatest® er
et førende dermatologisk
forskningsinstitut i Tyskland.
RENU28 forbedrer glatheden, udjævner strukturen og beroliger og
køler huden overalt på kroppen.
De individuelle resultater kan variere.
Dermatests 5-stjernede stempel beskriver langvarige påføringsforsøg, der giver den størst mulige
sikkerhed. Dermed kan efterfølgende hudreaktioner i størst muligt omfang udelukkes for hele
køber- og forbrugergruppen. Produkter, der er testet på denne måde, betegnes som “klinisk testet.”

RENU28® ER
GRUNDLÆGGENDE
HUDPLEJE, NÅR DEN
ER BEDST.

SKØNHED TIL
HELE KROPPEN
ASEAs patentbaserede proces producerer redox-molekylder, der
bruges i RENU28®, som er en grundlæggende hudpleje, når den er
bedst, og som forbedrer hudens sunde, ungdommelige udseende.
Denne gel, der kan bruges over hele kroppen, støtter fornyelsen af
celler på hudens overflade, hvilket synligt skaber en hud, der ser yngre
ud, og som reducerer fremkomsten af cellulite og rynker, beroliger og
hydrerer huden og giver midlertidig lindring af muskelsmerter.

GØR DIN
HUD MERE
KRAFTFULD

REDOX ER ENERGI, DER GØR LIVET
VÆRD AT LEVE.
ASEAs ejerbeskyttede proces, der er skabt gennem flere årtiers
forskning, er grundlaget for en unik serie af patentbaserede produkter.
RENU28 er blot ét af ASEAs produkter, der adskiller sig på en
meningsfuld måde. Det er kreeret med rene ingredienser og er
designet til din krop, så huden kan fungere bedst muligt.
En skøn hud starter med RENU28.

BioAgilytix, der
er et uafhængigt
tredjepartslaboratorium,
certificerer, at RENU28
indeholder aktive
redox-signalmolekyler.

HUD OG KROPSPLEJE,
I FOKUS IGEN
RENU28® Revitalizing Redox Gel er ren, sikker og effektiv og
revolutionerer den måde, vi tænker på ansigts- og kropspleje på.
Brug RENU28 morgen og aften efter rensning som trin to i din
hudplejerutine med RENUAdvanced®. Du kan også bruge det når som
helst og hvor som helst på kroppen for at prime og støtte områder, der
kræver særlig opmærksomhed. Omrystes grundigt før brug.

Rens

Prime

Foryng

Fugt

KRÆV MERE TIL DIN
HUD FRA TOP TIL TÅ.
PRØV renu28 I DAG.
®

FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:

KUNDER BEDES BEMÆRKE: ASEAs 30-dagsgaranti gælder kun ved køb foretaget hos en autoriseret ASEA-repræsentant. Sikkerheden ved og brugbarheden af produkter købt på onlineauktioner eller andre uautoriserede forhandlere
kan ikke garanteres.
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