
KOMPLETT 
UPPGRADERAD  
HUDVÅRD



FÖRVANDLA  
DIN HUD
Det är inte en vanlig ansiktskräm. Det är hudfrämjande, 
fuktgivande multifunktionsgel för hela kroppen. Nöj dig 
inte med gårdagens skönhetsrutiner. Förvandla din huds 
utseende med RENU28® vitaliserande redoxgel. Komplett 
uppgraderad hudvård.



DIN KROPP SKAPAR, 
RENU28® FÖRNYAR
Hudens naturliga förmåga att förnya sig minskar med tiden. Resultatet 
blir en synligt åldrande hud. RENU28® vitaliserande redoxgel 
revolutionerar vårt sätt att se på hudvård.

Daglig applicering av RENU28 främjar starten av en hudcellsomsättning 
på 28 dagar och ger mer näring åt din hud från topp till tå. 

Kliniska tester visade förbättringar över 28 dagar.

De individuella resultaten kan variera. 

RENU28 förbättrar jämnheten, jämnar ut strukturen och lugnar och 
svalkar huden överallt på kroppen.
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RENU28 har fått det 
eftertraktade märket med 
fem stjärnor som bevis 
på klinisk testning, vilket 
är Dermatests högsta 
möjliga rekommendation. 
Dermatest® är ett ledande 
tyskt dermatologiskt 
forskningsinstitut.

Dermatests märke med fem stjärnor beskriver långsiktiga applikationstester som erbjuder största 
möjliga säkerhet för att utesluta efterföljande hudreaktioner hos alla köpare och konsumentgruppen 
i största möjliga utsträckning. Produkter som testats på detta sätt får betyget “kliniskt testat.”



RENU28® ÄR 
GRUNDLÄGGANDE 

HUDVÅRD NÄR DEN ÄR 
SOM BÄST.



SKÖNHET FÖR HELA 
KROPPEN
ASEA:s patentbaserade process producerar de redoxmolekyler som 
används i RENU28®. Grundläggande hudvård när den är som bäst, och 
som hjälper till att förbättra hudens sunda och ungdomliga utseende.

Denna släta gel som kan användas över hela kroppen hjälper till 
att förnya hudcellerna och får huden att se yngre ut. Den minskar 
uppkomsten av celluliter och rynkor, lugnar huden, återfuktar torr hud 
och lindrar tillfällig muskelvärk.



MER 
KRAFT 
TILL DIN 
HUD REDOX ÄR ENERGI SOM GER LIVET KRAFT. 

ASEA:s egenutvecklade process, skapad genom årtionden av 
forskning, är grunden till en unik serie patentbaserade produkter. 

RENU28 är bara en av ASEA:s olika produkter som gör skillnad. Den 
är skapad från rena ingredienser och är utformad för att din kropp ska 
fungera på topp.

Fantastisk hud börjar med RENU28.

RENU28 är certifierad av 
BioAgilytix, ett oberoende 
tredjepartslaboratorium 
som har aktiva redox 
signalmolekyler.



FöryngraRengör ÅterfuktaFrämja

FÖRBÄTTRAD HUD- OCH 
KROPPSVÅRD
RENU28® vitaliserande redoxgel är ren, säker och effektiv och 
revolutionerar vårt sätt att se på ansiktsvård och kroppsvård.

Använd RENU28 morgon och kväll efter rengöring, som steg två i din 
RENUAdvanced® hudvårdsrutin eller när som helst och var som helst 
på din kropp för att främja och stödja områden av särskilt intresse. 
Skaka ordentligt före användning.



MER KRAV FÖR DIN HUD 
FRÅN TOPP TILL TÅ. 
TESTA RENU28® IDAG.



FÖR MER INFORMATION KONTAKTA :

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.

This material is intended only for the Europe market. All words with trademark or 
registered trademark symbols are trademarks of ASEA, LLC. ©2021 ASEA, LLC, 

Pleasant Grove, UT 84062 • support@aseaglobal.com • aseaglobal.com 

EUROPE SWEDISH
Updated 08/2021


