
RENU28 - gel for hele kroppen 
50 måder at bruge Renu28 gel 

Smør på ren og tør hud. Ryst altid tuben. Smør, indtil gelen er absorberet og du kan påsmøre igen 

 
1. Forbedrer hudens elasticitet med 20% 

2. Forøger blodtilførsel med 50% 

3. Reducerer synligheden af rynker i områder som ansigt, nakke, bryst og hænder 

4. Reducerer synligheden af pigmentpletter 

5. Dæmper misfarvning og mørke hudpletter 

6. Beroliger hudirritationer af alle typer 

7. Beroliger ved solskoldning 

8. Reducer hudens rødme 

9. Reducer forekomsten af cellulitis på mave og bagdel og lår 

10. Dæmper kløende eller tør hovedbund 

11. Dæmper kløende hud overalt på kroppen 

12. Leverer strålende blød hud overalt i kroppen 

13. Normaliserer fedtet hud 

14. Behandling af acne 

15. Beroliger huden efter barbering 

16. Lindrer ved insektbid 

17. Forbedrer sårheling med 16% 

18. Reducerer synligheden af ar 

19. Opfrisk dine fødder efter træning eller længe tid i sko 

20. Smør dine rene fødder, når du går i seng. Du aktiverer alle zoneterapipunkterne 

21. Smør dine øre, dette aktiverer alle zoneterapipunkter  

22. Strammer huden og giver følelsen af at få en ansigtsløftning 

23. Strammer huden omkring øjnene 

24. Undertrykker hudirritation forårsaget af planter 

25. Brug det som fugtighedscreme til hele kroppen 

26. Glatter ru hud overalt på kroppen 

27. Glatter og reducerer hård hud på hælene og hænderne 

28. Er beroligende og fugtgivende til revne hæle 

29. Giver fugt til usund, revnet eller tør hud imellem tæer. 

30. Forbedrer udtværet hud 

31. Glatter krøllet hud på overarme 

21. Reducer varme og smerter i ømme muskler som et resultat af overarbejde 

32. Reducer forekomsten af strækmærker 

33. Dæmper ble-irritation 

34. Pleje af huden på hænderne efter arbejde lange dage, iført handsker 

35. Plej og fugter revnede læber efter hudeksponering 

36. Plejer skrøbelige, ældede hud 

37. Strammer huden efter vægttab 

38.  Fugtgivende hud efter badning 

39. Køler og beroliger huden efter voksning/ barbering 

40. Brug på tør vinterhud til at berolige og fugte 

41. Bruges ved rejser, især på fly, til oprethold en sund, fugtig hud 

42. Nærer huden på fødderne af løbere eller til nedkøling efter mange timer i varme sko 

43. Forbedrer og glatter hudtonen 

44. Blødgør tørre, grove albuer og knæ 

45. Reducer almindelige bumser og tørhed på overarmene 

46.  Smertebehandling af mavesår 

47. Beroligende irriteret babyhud 

48. Lindrer smerter i forbrændinger 

49. Reducerer forekomsten af "kragehaler" og smilerynker 

50. Fugt på neglebåndene Fødderne på balletdansere køles ned efter de har danset barfodet eller i tåsko 

 

Ekstra god effekt hvis du bruger din ASEA Spray først 


