ET BEDRE UDSEENDE.
EN BEDRE FØLELSE.
ET BEDRE LIV.
DIN HUD

Det er først og fremmest huden, der indikerer, om
du har det godt. Hudpleje er vigtigt, for vores hud,
som er kroppens største organ, udsættes dagligt
for påvirkninger udefra og gennemgår samtidig en
aldringsproces.

28 DAGES
REGENERERINGSCYKLUS
I løbet af 28 dage gennemgår din hud
en vigtig og naturlig fornyelsesproces,
hvor nye celler dannes. I denne proces
forsøger kroppen at nedbryde døde
celler og ophobede giftstoffer. Jo ældre
du er, jo længere varer denne cyklus. 28
dage bliver til 32 og på et tidspunkt 40
dage. Det bliver sværere at holde din
hud i balance.
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PLEJE TIL MODEN OG
BELASTET HUD
RENU 28

RENU 28 er udviklet til at støtte cellefornyelsen af din
hud på en nænsom og naturlig måde – hvilket giver en
frisk, revitaliseret hud i balance.
VIDENSKABELIGE RESULTATER gør RENU 28 til andet end
bare endnu et nyt hudplejeprodukt: Denne lette og forfriskende
gel indeholder stabile redox-signalmolekyler som enestående
plejemiddel. Disse molekyler spiller en afgørende rolle i dine
kropscellers fornyelsesproces.
Det gælder selvfølgelig også for
dine hudceller. RENU 28 bidrager
på denne måde nænsomt, men
effektivt til at pleje moden og
belastet hud. Din hud føles glattere
og friskere – og ganske enkelt bedre.

PRISLISTE
Land
DNK

Autoship-pris *

Detailpris *

(4 tuber)

(2 tuber)

1075,00 DKK

802,50 DKK

(100 ml =335,94 DKK)

(100 ml. = 501,56 DKK)

* inkl. moms og fragtomkostninger
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ET GENNEMBRUD
FOR HUDPLEJE
REDOX-SIGNALERING

Redox-signalmolekyler forefindes helt naturligt i
hver celle i vores krop. De spiller en vigtig rolle i
cellefornyelsen i vores krop.
Vores krop producerer selv disse
redox-signalmolekyler, men
jo ældre man bliver, jo færre
molekyler dannes der i cellerne.
Dermed reduceres kroppens
evne til at stå imod belastninger
og modvirke aldringsprocessen.

Det er lykkedes ASEA som den
første virksomhed nogensinde
at fremstille stabile redoxsignalmolekyler. Det er således
nu muligt at tilføre huden redoxsignalmolekyler på en enkel måde
ved hjælp af ASEA-produkterne.

