
RENU 28
BRUKSMERKNADER

BRUK
trinn 1

Rist tuben li� før bruk.

trinn 2
Pass på at huden er ren og fri for andre produkter. 

Påfør RENU 28 før du eventuelt bruker annen 
fuktighetskrem, kosmetikk, isbalsam eller lignende. 

RENU 28 skal ikke påvirke bruken av andre produkter.

trinn 3
Påfør en generøs mengde på alle ønskede hudpartier 
i ansiktet eller andre steder på kroppen. Masser inn 

gelen til alt er absorbert. Kun for utvortes bruk. 
Unngå å få gelen i øynene.

trinn 4
Tørk av overskytende gel.

trinn 5
Brukes minst 2 ganger daglig for optimalt resultat.
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Aldringsprosessen samt ytre påkjenninger kan g jøre at huden virker mindre 
sunn og strålende. ASEA har nå derfor utviklet RENU 28 – verdens første hudgel 
med høykonsentrerte Redox-signalmolekyler.  

Huden forblir sunn og strålende ved at døde hudceller ersta�es med nye, friske 
celler. Denne regenereringsprosessen vil i utgangspunktet finne sted med 28 
dagers mellomrom, men forlenges g jennom miljøpåvirkninger hudens aldring. 
RENU 28 er designet for å stø�e denne fornyelsesprosessen. Resultatet er 
gla� og strålende hud med et ungt utseende.

Bruk RENU 28 daglig eller e�er behov på alle ønskede hudpartier.

FORSKNING

RENU 28 har mo�a� det e�er traktede 5-stjernemerket 
«klinisk testet» fra det verdenskjente dermatologiske 
forskningsinstitu�et DERMATEST.*

I forbindelse med kliniske studier ble RENU 28 testet av 28 kvinner i 20 
dager. I tilleg g til de dermatologiske standardtestene ble det ut før t digitale 
skanninger av individuelle kjennetegn som for eksempel r ynker og hudens 
tekstur. Resultatene var forbløffende.

FØR ET TER

D y bden på r y n kene r und t ø y nene ble i g jen nomsni� redusert med 21 % e�er mindre en n én 
måneds br uk med R ENU 28. Hudanalyser viste at r y n kene til sam men ble redusert med 23 % ,
mens h udst r uk t uren i ansik tet ble forbedret med 22 % .

Under st udien ble deltaker nes h ud i g jennomsni 23 % glaere og 20 % mer elastisk , sam tidig som 
fuktighetsinnholdet i huden i g jennomsni økte med 11 %.
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Bild er fra d en 28 dag er la n g e kliniske stu dien fra Derm atest.
* Bestilt test, gjennomført av Dermatest® GmbH , 04 .2014

 



Aldringsprosessen samt ytre påkjenninger kan g jøre at huden virker mindre 
sunn og strålende. ASEA har nå derfor utviklet RENU 28 – verdens første hudgel 
med høykonsentrerte Redox-signalmolekyler.  

Huden forblir sunn og strålende ved at døde hudceller ersta�es med nye, friske 
celler. Denne regenereringsprosessen vil i utgangspunktet finne sted med 28 
dagers mellomrom, men forlenges g jennom miljøpåvirkninger hudens aldring. 
RENU 28 er designet for å stø�e denne fornyelsesprosessen. Resultatet er 
gla� og strålende hud med et ungt utseende.

Bruk RENU 28 daglig eller e�er behov på alle ønskede hudpartier.

FORSKNING

RENU 28 har mo�a� det e�er traktede 5-stjernemerket 
«klinisk testet» fra det verdenskjente dermatologiske 
forskningsinstitu�et DERMATEST.*

I forbindelse med kliniske studier ble RENU 28 testet av 28 kvinner i 20 
dager. I tilleg g til de dermatologiske standardtestene ble det ut før t digitale 
skanninger av individuelle kjennetegn som for eksempel r ynker og hudens 
tekstur. Resultatene var forbløffende.

FØR ET TER

D y bden på r y n kene r und t ø y nene ble i g jen nomsni� redusert med 21 % e�er mindre en n én 
måneds br uk med R ENU 28. Hudanalyser viste at r y n kene til sam men ble redusert med 23 % ,
mens h udst r uk t uren i ansik tet ble forbedret med 22 % .

Under st udien ble deltaker nes h ud i g jennomsni 23 % glaere og 20 % mer elastisk , sam tidig som 
fuktighetsinnholdet i huden i g jennomsni økte med 11 %.

-1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Etter RENU 28

971,5 (µm)

Før RENU 28

mm

mm

739,0 (µm)

-800

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

-700

-600

-500

-400

-300

-200 300,4 (µm) Etter RENU 28

409,7 (µm)

-100

Før RENU 28

µm

mm

Bild er fra d en 28 dag er la n g e kliniske stu dien fra Derm atest.
* Bestilt test, gjennomført av Dermatest® GmbH , 04 .2014

 



Aldringsprosessen samt ytre påkjenninger kan g jøre at huden virker mindre 
sunn og strålende. ASEA har nå derfor utviklet RENU 28 – verdens første hudgel 
med høykonsentrerte Redox-signalmolekyler.  

Huden forblir sunn og strålende ved at døde hudceller ersta�es med nye, friske 
celler. Denne regenereringsprosessen vil i utgangspunktet finne sted med 28 
dagers mellomrom, men forlenges g jennom miljøpåvirkninger hudens aldring. 
RENU 28 er designet for å stø�e denne fornyelsesprosessen. Resultatet er 
gla� og strålende hud med et ungt utseende.

Bruk RENU 28 daglig eller e�er behov på alle ønskede hudpartier.

FORSKNING

RENU 28 har mo�a� det e�er traktede 5-stjernemerket 
«klinisk testet» fra det verdenskjente dermatologiske 
forskningsinstitu�et DERMATEST.*

I forbindelse med kliniske studier ble RENU 28 testet av 28 kvinner i 20 
dager. I tilleg g til de dermatologiske standardtestene ble det ut før t digitale 
skanninger av individuelle kjennetegn som for eksempel r ynker og hudens 
tekstur. Resultatene var forbløffende.

FØR ET TER

D y bden på r y n kene r und t ø y nene ble i g jen nomsni� redusert med 21 % e�er mindre en n én 
måneds br uk med R ENU 28. Hudanalyser viste at r y n kene til sam men ble redusert med 23 % ,
mens h udst r uk t uren i ansik tet ble forbedret med 22 % .

Under st udien ble deltaker nes h ud i g jennomsni 23 % glaere og 20 % mer elastisk , sam tidig som 
fuktighetsinnholdet i huden i g jennomsni økte med 11 %.

-1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Etter RENU 28

971,5 (µm)

Før RENU 28

mm

mm

739,0 (µm)

-800

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

-700

-600

-500

-400

-300

-200 300,4 (µm) Etter RENU 28

409,7 (µm)

-100

Før RENU 28

µm

mm

Bild er fra d en 28 dag er la n g e kliniske stu dien fra Derm atest.
* Bestilt test, gjennomført av Dermatest® GmbH , 04 .2014

 



RENU 28
BRUKSMERKNADER

BRUK
trinn 1

Rist tuben li� før bruk.

trinn 2
Pass på at huden er ren og fri for andre produkter. 

Påfør RENU 28 før du eventuelt bruker annen 
fuktighetskrem, kosmetikk, isbalsam eller lignende. 

RENU 28 skal ikke påvirke bruken av andre produkter.

trinn 3
Påfør en generøs mengde på alle ønskede hudpartier 
i ansiktet eller andre steder på kroppen. Masser inn 

gelen til alt er absorbert. Kun for utvortes bruk. 
Unngå å få gelen i øynene.

trinn 4
Tørk av overskytende gel.

trinn 5
Brukes minst 2 ganger daglig for optimalt resultat.

 ©aug. 2014 asea, llc. salt lake city, ut 84121. all rights reserved
www.asea.net


