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ASEA og RENU 28 ligner ikke på noe annet 
du har brukt. Begge produktene utnytter 
ASEAs patentbaserte, vitenskapelige 
teknologi. Vi vil oppfordre deg til å lære 
mer om disse banebrytende produktene 
og finne ut av hvilke fordeler du kan oppnå 
ved å bruke dem.



Redokssignalerende molekyler er veldig viktige for kroppen. Det 

er grunnen til at kroppen danner dem selv. Når vi har fylt 12 år, 

produserer imidlertid cellene våre stadig færre av disse molekylene. 

Redokssignalerende molekyler deles inn i to grupper: En art med 

reaktiv oksygen, og en redusert art. En  homeostatisk balanse mellom 

disse to artene opprettholdes i alle celler og alt vev. Når balansen 

forstyrres, sender ubalansen et signal om å forsterke kommunikasjonen 

mellom cellene.

mo lekyler
Redokssignalerende 



revolusjonerende oppdag el s e 
Miljøpåvirkning kan innflytelse på livene våre og vekke opp 

forsvarsverkene mens normal cellefunksjon reduseres. Selv om du 

ser helt perfekt ut og føler deg sunn og frisk, taper du kontinuerlig 

evnen til å danne redokssignalerende molekyler. Når vi eldes, våkner 

vi hver dag med færre redokssignalerende molekyler enn dagen før. 

Kommunikasjonsbanene som holder kroppens organer i toppform, 

begynner å skrante. 

Du kan alltid se om du er frisk eller ikke ved å se på huden. Hudpleie 

er viktig, siden huden, kroppens største organ, må håndtere ekstern 

påvirkning – samt aldringsprosessen – daglig.

Frem til ASEAs revolusjonerende oppdagelse ble gjort, fantes det 

ingen måte å supplere de naturlige redokssignalerende molekylene 

på og reversere denne prosessen, fordi redokssignalerende molekyler 

var ustabile utenfor kroppen. Med ASEAs produkter er det nå mulig å 

tilføre huden redokssignalerende molekyler på en enkel måte.



teknologien med  
redokssignalering



Gjennom dedikert forskning og laboratorietesting har ASEA utviklet 

den revolusjonerende teknologien som kan skape og stabilisere aktive 

redokssignalerende molekyler utenfor kroppen. ASEAs banebrytende, 

patentbaserte prosesser suspenderer dem i en uberørt saltløsning. 

Løsningen er ikke selve produktet, den er et leveringssystem for 

molekylene i ASEAs produkter. 

Dette gjennombruddet er det første av sitt slag, og den eneste måten å 

etterfylle og opprettholde optimale nivåer av stabile redokssignalerende 

molekyler i huden – ditt største og mest synlige organ.





ASEA er det første og eneste selskapet 

som produserer redokssignalerende 

molekyler i en stabil form og inkluderer 

dem i produkter som bidrar til å støtte 

cellenes kommunikasjonssystemer.



RENU 28 er en topisk hudpleiegel som bruker redokssigna-
leringsteknologi til gi huden støtte. Dette innovative produktet 
pleier kroppen din fra både innsiden og utsiden og gir deg en 
sunn hud som ser ung og frisk ut. RENU 28 er spesifikt designet 
til å fungere sammen med kroppens naturlige fornyelsesprosess 
for å forbedre hudens fremtoning. Dette oppnås ved at fine linjer 
og rynker reduseres og huden ser ung og frisk ut.

en 
hudpleierevolusjon



21%

11%

23% 23%22%
20%

klinisk testet
Dermatest®, et dermatologisk forskningsinstitutt som er anerkjent over 

hele verden, utførte kliniske tester av RENU 28 med utrolige resultater.

RENU 28 oppnådde Dermatests ettertraktede 5-stjernersmerke for 
klinisk testing, deres høyest mulige anbefaling.*

forbedring

* Bestilt test utført av Dermatest® GmbH, 04.2014
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Rist tuben og smør forsiktig rikelig med 

RENU 28 på ren hud. Bruk på ansiktet 

og overalt på kroppen hvor du ønsker en 

hud som ser sunnere, yngre og friskere 

ut. Produktet gir best resultat når det 

brukes minst to ganger om dagen. 

slik  gjør du





Du har aldri før sett et produkt som ASEA. Det er fordi 

det er verdens første kosttilskudd som inneholder 

redokssignalerende molekyler. Denne første drikken på 

markedet utnytter ASEAs unike og vitenskapsbaserte 

teknologi og endrer livene til brukere over hele verden. 

asea er et  
utrolig produkt 



nyskaping 
for alle



Hvert eneste parti av ASEA-produkter blir testet og sertifisert i 

laboratoriene til en uavhengig tredjepart for å dokumentere at vi følger 

alle sikkerhets- og kvalitetsstandarder. Hver gang du bruker produktet, 

gjenoppretter du noe som hører til i kroppen – akkurat den samme 

typen redokssignalerende molekyler som kroppen lager selv – men i 

mengder som du trenger for å se ut og føle deg best mulig.

ASEAs produkter virker bokstavelig talt utenfra og inn. Uansett hva 

huden din er sårbar for, kan ASEA få cellekommunikasjonen opp 

på optimale nivåer, slik at dette viktige organet i kroppen får de 

verktøyene det trenger for å kunne ta vare på seg selv – fra nå av. 

Du har ingenting å tape og alt å vinne. 

Gi ASEAs produkter en sjanse i dag!





ASEAs produkter er de eneste av 

sitt slag, og er basert på en rekke 

patenter. Det finnes bare én måte 

å få tak i dem på: fra ASEA.
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