RENU ADVANCED & RENU28
Iän mukana Redox-signaalimolekyylien tuotanto vähenee ja solujen välinen viestintä
heikkenee. Ihomme ei enää uudistu samoin kuin nuorena. 50 vuoden iässä tämä
uudistumisprosessi kestää 90 päivää eli se on heikentynyt jopa 200%. Tämä saa aikaan
näkyviä ikääntymisen merkkejä ihossamme.
RENU28: Ainutlaatuinen uutuus terveyden- ja kauneudenhoidossa!
RENU28 on tiivistetty ihogeeli, joka virkistää ihoa ja saa sen näyttämään terveeltä ja
kauniilta. Ainutlaatuinen Redox-viestintätekniikka tehostaa ihon kommunikaatiota
solutasolla, mikä saa aikaan eheytymistä ihosoluissamme. Iho on kehomme laajin elin,
joka joutuu jatkuvasti suuriin haasteisiin ja rasitukseen. RENU28 auttaa ihosolujamme
puolustautumaan, uudistumaan ja korjautumaan.
RENU28 perustuu erityiseen kliinisesti todistettuun tutkimukseen.Tuote on ainutlaatuinen
ja niin ovat myös tulokset! RENU28 on allergisoimaton geeli, joka ei tuki ihohuokosia. Se
ei sisällä mitään säilöntäaineita ja on siksi puhdasta ja terveellistä iholle. Ihon sävy
kohenee, tasapaino lisääntyy ja iho näyttää nuoremmalta.
Saksalainen Dermatest testasi RENU28:n ja antoi sille täydet 5 tähteä!
28 päivän kliinisen testin tulokset (Dermatest):
* Silmien ympärillä olevien juonteiden syvyys pieneni 21%
* Juonteet vähenivät kokonaisuudessaan 23%
* Kasvojen ihon rakenne parani 22%
* Iho on 23% sileämpi
* Ihon joustavuus parani 20%
* Ihon kosteuspitoisuus kasvoi 11%

Tutkimukseen osallistuneet havaitsivat myös huomattavaa punoituksen ja ärsytyksen
vähenemistä sekä ihon laadun kohenemista.
Ainoastaan 4 ainesosaa:



Vesi
Natriumkloridi



Natrium-Magnesiumfluorosilikaatti (= pii; sitoo molekyylit geelimuotoon)



Dinatriumfosfaatti (pH-arvon säätelijä)

Sopii koko perheelle:



Ei-allergisoiva
Säilöntäaineeton



Ei tuki ihohuokosia




Ei sisällä parabeenejä tai mineraaliöljyä
Madaltaa juonteita ja uurteita



Tasoittaa ja kosteuttaa ihoa



Soveltuu monenlaisten ihohaasteiden hoitoon: akne, psori, atopia, ihottuma,
selluliitti, luomet, (raskaus)arvet, veltostunut iho.
Soveltuu kehon hoitoon pintaa syvemmältä: lihas- ja nivelkivut, mustelmat,
palovammat, haavat, puremat



Riippumattomaton tutkimus RENU28:sta
1) Solujen uudistuminen
Solujen uudistuminen on edellytys vanhenemisen hidastumiselle. ASEA-yhtiö tilasi
tutkimuksen riippumattomalta ja arvostetulta tutkimustaholta nimeltä Stephens &
Associates. Tutkimus käsitti 30 päivän muutosten tarkastelun ihon uudistumisprosessissa
ja sen nopeudessa käytettäessä RENU28:aa. Tulokset vahvistavat ihosolujen merkittävän
uudistumisen!
www.stephens-associates.com
2) Nopeutunut verenkierto
Iho on kehomme suurin elin ja siksi sen verenkierto on ensiarvoisen tärkeää. Stephens &
Associates tutki ihon mikroverenkiertoa ja havaitsivat RENU28:n lisäävän sitä jopa 50%
ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja edelleen jatkavan tätä seuraavilla käyttökerroilla.
Lisää tutkimustuloksia mm. BioAgilyxiltä.
3) Kliininen tutkimus kasvojen ihosta
Arvostettu dermatologinen instituutti Dermatest Saksasta vahvistaa RENU28:n sisältävän
aktiivisia Redox-viestintämolekyylejä, jotka uudistavat ihoa solutasolla ja parantavat sen
laatua. www.dermatest.de/en
4) Tutkimus selluliitistä
Dermatest tutki RENU28:n vaikutusta selluliittiin. Kahdentoista viikon kliiniseen

tutkimukseen osallistuneiden naisten tuli voidella RENU28:a ongelma-alueille kahdesti
päivässä 12 viikon ajan. Tutkimustulokset paljastavat rasvakertymien pienentyneen 16% ja
ihon kimmoisuuden lisääntyneen 21%. RENU28:n patentoitu prosessi lisää Redoxsignaalimolekyylien eli solujen omien viestinviejien määrää kehossa suojellen ja
uudistaen soluja sekä edistäen ihon pehmeyttä.

RENU ADVANCED - Maailman ensimmäinen REDOX-ihonhoitosarja

RENU ADVANCED on ainutlaatuinen ihonhoitosarja. Yhdessä RENU28-geelin kanssa se
muodostaa täydellisen ihonhoitorituaalin, joka on tehokas ja yksinkertainen.
1) Puhdistusvaahto (Gentle Refining Cleanser)



Hellävarainen puhdistusvaahto
Kiinteyttää ja kosteuttaa ihoa



Poistaa hellävaraisesti epäpuhtauksia iholta



Valmistaa ihoasi ottamaan vastaan Redox-signaalimolekyylit; kehitetty tukemaan
Redox-viestintäteknologiaa.

2) Renu28 virkistävä geeli (Revitalizing Redox Gel)



Kevyt, nopeasti imeytyvä geeli, joka tukee tervettä solujen uudistumista
Kasvoihin ja koko vartalon ihonhoitoon



Lisää ihon pehmeyttä, palauttaa kosteustasapainon ja virkistää ihoa



Käytetään puhdistusvaahdon jälkeen koko kasvoille sekä kaulan ja dekolteen
alueelle

3) Intensiivinen Redox-seerumi (Intensive Redox Serum)



Imeytyy nopeasti vapauttaen ihoosi ainutlaatuiset Redox-molekyylit
Tarkoitettu ns. ongelma-alueille




Uudistaa pintaa syvemmältä; pysyvä anti-aging vaikutus
Ei väliaikaisia, ohimeneviä tuloksia



Tehokas; todellinen Redox-pommi



Maailman ainoa Redox-seerumi – ihonhoidon läpimurto!



Todistetusti tuloksia jo 30 minuutin kuluttua

4) Erittäin elvyttävä kosteusvoide (Ultra Replenishing Moisturizer)



Syväkosteuttaa; ihon kosteuspitoisuus lisääntyy kokonaiset 43% neljässä viikossa
Sisältää probiootteja ja hapenottokykyä lisääviä ainesosia



Parantaa ihon lipidiprofiilia



Lisää ihon pehmeyttä ja eloisuutta



Nuorentava vaikutus ihoon

RENU ADVANCED faktat:


Puhtaat, valikoidut ja turvalliset ainesosat, joista jokainen on valittu tarkoituksella.



Tukee ja optimoi Redox - signaalimolekyylien imeytymistä ja toimintaa ihosoluissa.



Kaikki Renu Advanced-tuotteet ovat saaneet parhaan, 5 tähden
erinomaisuussinetin turvallisuudesta ja tehokkuudesta johtavalta ja
riippumattomalta saksalaiselta dermatologiselta tutkimuslaitokselta, Dermatestiltä.



Ei sisällä parabeenejä, mineraaliöljyjä, ftalaatteja, SLS:tä, säilöntäaineita tai muita
kiellettyjä tai haitallisia aineita.



Vegaaninen. Ei testattu eläimillä.



Renu Advanced -ihonhoitotuotteet sopivat kaikille.
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Mitä ASEA on?
ASEA ei ole vitamiini, mineraali, mehu, hopeavesi, eikä mikään muukaan tuntemasi
valmiste. Se ei ole verrattavissa mihinkään.
Se luo uuden kategorian asioille, joita ei ole aiemmin ole ollut olemassa. Se myös tekee
kehossasi asioita, mitä mikään muu valmiste tai ravinne ei saa aikaan.

Se on maailman ensimmäinen ja ainoa Redox-lisä
Se on sisäsyntyistä, ei ainoastaan luonnollista tai luonnonmukaista.
RENU28 sisältää Redox-signaalimolekyylejä ja ASEA perustuu täsmälleen samaan
teknologiaan. Voit kuvitella, miten ihosolusi uudistuvat näiden kehon omien voimallisten
molekyylien voimasta. Katselemalla käyttäjäkuvia ympäri maailmaa saat käsityksen siitä,
mitä kaikkea voi ihossa voikaan tapahtua, kun kehomme saa hoitaa oman tehtävänsä korjata itse itsensä - pienellä lisäavulla. Mitä mahtaa tapahtua sisäisesti nauttiessasi
samoja uudistavia molekyylejä?

Mitä on Redox-viestintä?
Redox-viestintä on elintärkeää kaikelle elämälle maapallolla. Redox-signaalimolekyylejä
valmistuu kaikissa kehomme soluissa ja ne ovat välttämättömiä terveelle vastustuskyvylle
sekä solujen uudistumisprosessille. Ne ovat niin tärkeitä, että ilman niitä ihminen kuolisi
muutamassa sekunnissa. Nämä molekyylit ovat tieteellisen tutkimuksen perusteella
osallisena lähes kaikissa kehontoiminnoissa.
Kahdentoista ikävuoden jälkeen valmistavat solumme vähemmän ja vähemmän näitä
molekyylejä.
Redox-signaalimolekyylien lisääminen auttaa soluja uudistumaan: vaurioituneet ja
toimintakyvyttömät solut korvataan uusilla. Tutkimukset osoittavat, että Redoxsignaalimolekyylit edistävät voimakkaasti solujen terveenä pysymistä. Ne ylläpitävät
elämää moitteettomasti toimivissa soluissa ja varmistavat, että hiipumassa olevat solut
hävitetään ja korvataan uusilla. Nämä molekyylit tukevat myös kehon omaa
immuunijärjestelmää ja auttavat tuhoamaan bakteereita sekä viruksia. Lisäksi nämä
molekyylit lisäävät tai ylläpitävät solujen keskinäistä kommunikaatiota. Ne myös lisäävät
solujen kykyä absorboida ravintoaineita ja kykyä päästä eroon jätteistä. Lyhyesti Redoxsignaalimolekyylit tukevat solujen kykyä pysyä terveenä ja auttavat siten kehon luontaista
ja sisäänrakennettua kykyä pysyä terveenä.

Ihminen on täysin riippuvainen näistä molekyyleistä, voidakseen parantaa
itsensä.

Terveet solut ovat elintärkeitä kaikille kehon elimille. Redox-signaalimolekyylit vaikuttavat
siten, että solut voivat kommunikoida muiden solujen kanssa. Tämä vaikuttaa kehon
hormonaaliseen liikenteeseen ja immuunijärjestelmään. Nämä molekyylit lisäävät myös
solukalvon "läpäisevyyttä" niin, että solut voivat absorboida ravintoaineita paremmin
mitokondrioille ja vapauttaa tehokkaammin jätteitä, mikä tarkoittaa, että ne auttavat kehoa
puhdistumaan.
Redox-signaalimolekyylit tukevat solujen uudistumisprosesseja siten, että elinkelpoiset ja
normaalisti toimivat solut pidetään "hengissä", mutta kuluneet tai huonosti toimivat solut
korvataan uusilla.
ASEA ei ole lääke, eikä parannuskeino mihinkään sairauteen. Se ei paranna tai
korjaa mitään sairautta vaan auttaa kehoa korjaamaan itse itsensä voimallisten
Redox-signaalimolekyylien avulla!
ASEAlla on kyky lisätä antioksidanttien toimivuutta yli 500%. ASEA muistuttaa kehoasi kuinka parantaa itse itseään.
ASEA kommunikoi yksilöllisen DNAmme kanssa ja vaikuttaa geneettiseen ilmaisuun auttamalla glutationia toimimaan
kehossa.
ASEA on uuden terveysvallankumouksen kärjessä. Tätä vallankumousta kutsutaan termillä nutrigenomiikka.
Nutrigenomiikka lisää ymmärrystämme katsoa terveyttä uudesta näkökulmasta ja se koostuu monesta tieteenalasta.
Kokemusteni perusteella iso osa ASEAn positiivisista vaikutuksista tulee sen vaikutuksista elimistön metylaatiokykyyn.
Metylaatio on keskeisessä roolissa säädellen energiaa, immuniteettiä ja paranemista. Metylaatio on yksi tutkituimmista
aiheista ravitsemuksen saralla ja mukana monissa geenitesteissä maailmalla (myös Nordic Labs testaa ja kouluttaa
parhaillaan ammattilaisia tässä asiassa. suom. huom.)
Yli 50% prosentilla ihmisistä on puutteellinen detoksifikaatiokyky ja tämä on iso ongelma tänä päivänä kun saamme
erilaisia myrkkyjä kehoomme kaikkialta. Meidän tulee kiinnittää tähän huomiota päivittäin ja ASEAn avulla se on
mahdollista. ASEAlla on kyky tuottaa elimistössä glutationia ilman esiasteita ja auttaa kehoa neutralisoimaan myrkkyjä
kuten raskasmetalleja, kemikaaleja, säteilyä, bakteereja ja viruksia. Glutationia on vaikea löytää ravintolisänä (on kyllä
olemassa tuotteita, mutta niiden imeytyminen elimistössä saattaa olla epävarmaa, suom. huom)
N-asetyylikysteiini (NAC) on glutationin esiaste mutta se ei sovi niille, joilla on mutaatio CBS geenivariaatiossa, koska he
eivät voi käyttää rikkipitoisia ainesosia. Tämä ongelma on noin 50% ihmisistä.
Glutationia on lähes jokaisessa solussa suojelemassa meitä. Sitä voi kutsua meidän "henkivartijaksi". Glutationivarastot
vähenevät 20% joka vuosikymmen. Kaikki rasitteet vähentävät glutationia vielä entisestään. Vanhuksilla monet
leikkaukset ja nukutus vähentävät glutatiovarastoja radikaalisti. Olen kokenut ASEAn erityisen hyödylliseksi
autoimmuunisairauksissa, autisteilla sekä niillä jotka sairastavat Parkinsonin tai Alzheimerin tautia tai muita
rappeumasairauksia.
Yksi suurimpia "glutationivarkaita" on elektromagneettinen säteily eli matkapuhelimet, iPadit, älypuhelimet, langattomat
tietokoneet. Me tarvitsemme näitä laitteita, mutta samanaikaisesti meille on erittäin tärkeätä päivittäinen ASEA annos
neutralisoimaan säteilyn aiheuttamia haittoja.

