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Det bedste inden for hudpleje, så du kan stråle 

Nu kan dit hudplejesystem blive din oplagte superkraft. Med en smule 
hjælp ved din hud, hvordan den undgår at blive udmattet af tid, stress 
og forurening. Vores RENUAdvanced  hudplejesystem er udviklet 
netop til at hjælpe dig med at vise dig fra din bedste side og have det 
fantastisk. Den enkle proces på fire trin er Powered by Redox, der er 
baseret på utrolig videnskab og sikrer, at du opnår fantastiske resultater 
i din daglige hudpleje. 

• Understøtter hudens beskyttende barriere mod daglig stress fra miljøet, 
så du opnår en strålende hud.

• Bidrager til at opretholde en afbalanceret fugtning, så din hud stråler.

• Bidrager til at udbedre forekomsten af fine linjer og rynker, så din hud 
ser ungdommelig ud.

Turbolad din hudfornyelse
Kickstart den styrke, din hud allerede har. Dine celler bevæger sig naturligt gennem 
en cyklus af foryngelse, genopbygning og fornyelse med hjælp fra redox – og denne 
balance hjælper din hud med at få vitalitet og glød. Desværre bliver denne proces 
langsommere med tiden, hvilket ofte fører til fine linjer, rynker eller mat hud.

Vores RENUAdvanced hudplejesystem hjælper dine hudceller med at opretholde 
redoxbalance og optimere denne cyklus, som understøtter din naturlige hudfornyelse, 
så din hud føles tonet og glat – og stråler.

RENUAdvanced®

Hudplejesystem

Din huds sande 
potentiale,  
Powered by Redox™

ASEA’s Powered by Redox-formler 
udnytter de samme redox-principper, 
som vores navnebeskyttede 
cellesignalleringsteknologi er bygget 
på. Men i stedet for at danne nye 
redoxmolekyler vælger vi allerede 
eksisterende ingredienser, der 
understøtter din huds naturlige 
redox-balance – hvilket giver dig 
fugtet, næret hud uden tegn på 
aldring, en hud der er bedre end 
nogensinde.

Et forenklet hudplejeprogram 
Du behøver ikke have en 
overvældende hudplejerutine for at 
opnå utrolig effektivitet.

ASEA’s RENUAdvanced 
hudplejesystem er udviklet til 
at lette hele processen. Hvert 
produkt er udviklet baseret på vores 
videnskabelige redoxprincipper med 
dokumenterede ingredienser, du 
kan stole på. Da der kun er tale om 
fire trin, passer det ind i selv den 
travleste rutine.
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FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:

RENUAdvanced hudplejesystem
RENUAdvanced hudplejesystem er specialudviklet ved hjælp af Powered by Redox-
ingredienser til at give næring til din hud, så du opnår foryngelse og fornyelse. 
Resultatet er en hud, der ser glattere, fastere og mere fugtet ud. 

Videnskabeligt dokumenteret og klar til at turbolade din hud
RENUAdvanced-produkterne bruger omhyggeligt udviklede og videnskabeligt 
dokumenterede ingredienser til at hjælpe din hud med at se fantastisk ud.

• Beta vulgaris (Rød)bedeekstrakt leverer langvarig fugtning og bidrager til at 
opretholde den naturlige hudbarriere, så du opnår en strålende hud.

• Leontopodium alpinum Blomster/Bladekstrakt hjælper med at beskytte og lindre 
hudfølsomhed

• Hydroxyacetophenon bruges som et hudlindrende middel.

• Annona cherimola Frugtekstrakt hjælper med at berolige huden og give den ny 
energi.

• Nicotiana benthamiana Hexapeptid-40 sh-Polypeptid-2 bidrager til med at 
udjævne hud, der er ældet af solen.

• Apigenin fra Chamomilla recutita (Matricaria) Blomsterekstrakt er et stof, der 
findes i kamille og er kendt som at være lindrende for huden.

• Crithmum maritimum Ekstrakt, almindeligvis kaldet havfennikel, understøtter 
hudens naturlige eksfolieringsproces.

De bedste produkter har kun de bedste ting i sig

Fri for: kunstige farvestoffer.

Velegnet til alle hudtyperUden parfume

RENUAdvanced®

Hudplejesystem

Giv din hud et ekstra kick 
med RENU28®

Tiden er inde til at give din 
hudplejerutine en opgradering. 
RENU28 Revitalizing Redox Gel 
indeholder vores patentbaserede 
redoxteknologi. Som følge heraf 
ses en udbedring i af cellulitis og 
rynker, og rød og tør hud lindres.

Rens med  
omhu

Trin 1 
RENUAdvanced 

skummende 
rensecreme

Skønhed over  
hele kroppen

Valgfrit ekstra trin   
RENU28 

Revitalizing Redox Gel
(sælges separat)

Toning og  
balance

Trin 2  
RENUAdvanced 

afbalancerende toner

Giv gløden  
næring

Trin 3  
RENUAdvanced 

Glow Serum

Glattende og  
fugtende

Trin 4  
RENUAdvanced 
fugtende creme


