
Asea kan være et av de viktigste
gjennombrudd innen forskning på helse i

vår tid. - Dr.Gary Samuelson

https://aseascience.com/
http://athleteedge.com/

https://www.amazingmoleculestraini
ng.com/

Alle organ og systemer i kroppen er
avhengige av friske celler og god

cellekommunikasjon for å fungere optimalt.
Dette er igjen avhengig av tilstrekkelig
mengde Redox Signalmolekyler. Disse

molekylene kan nå, etter nærmere 17 års
forskning, produseres i en stabil form
utenfor kroppen og tas som tilskudd. 

EKSPERTENE SNAKKER 
OM HELSE PÅ ET HELT NYTT

NIVÅ; CELLENIVÅ
REDOX SIGNALMOLEKYLER ER 
 KROPPENS EGET VERKTØY FOR

OPTIMAL CELLEFUNKSJON

Via en rekke patenterte prosesser omdannes
ultrarent salt og vann til Redox

Signalmolekyler. I en flaske ASEA vil det trolig
være trillioner av disse molekylene.

Med RENU28 kan vi tydelig se hvor bra
Redox Signalmolekylene er for å fornye og

reparere cellene. Det samme skjer også
innvendig når vi drikker ASEA. 
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Du kan bedre cellehelsen og
optimalisere

cellekommunikasjonen
ved å balansere kroppens nivå

av Redox Signalmolekyler.
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Huden

Gjennom RENU28 Redox Gel og RENU
Advanced hudpleieserie, tilføres Redox

Signalmolekyler direkte til huden. 

Både RENU28 Redox Gel og alle produktene   
i RENU Advanced serien har fått høyeste

score, 5 stjerner, fra Europas ledende
laboratorium innen forskning på hud;

Dermatest.
RENU28 har blitt testet i flere kliniske

studier og deltagerne viste store
forbedringer mht. hudens  mykhet,

elastisitet, cellefornyelse og reduksjon                
av rynker og cellulitter bl.a. 

RENU 28 kan brukes på alle ubalanser i
huden, f.eks: aldersforandringer, kviser,

brannsår, strekkmerker, arr, vorter,
insektbitt, solskader mm.

På YouTube finner du mange filmer om
RENU28: https://www.youtube.com/watch?

v=3uK3fLKhln0



Vil du bygge kroppen din av svake celler...

...eller av sterke celler?

Vår livskvalitet er helt avhengig av hvordan
våre celler har det.

RSM er helt nødvendig for at cellene skal
kommunisere og vi skal holde oss friske.

Alle levende organismer bruker 
Redox Signalmolekyler for å styrke,

gjenoppbygge og fornye seg. 
Disse molekylene får kroppen til å yte sitt

beste. De er grunnleggende for alt liv.

Hvorfor trenger jeg ASEA hvis cellene mine
allerede lager Redox Signalmolekyler?

Kroppens produksjon av RSM reduseres bl.a. ved
dårlig kosthold, stress, dårlig søvn, kjemikalier,

stråling mm., eller ved aldring. Ved en alder av 70
år kan nivået ha sunket ned til 10% av opprinnelig

nivå.

Det som er nytt er at du nå kan tilføre
kroppen mer av det den selv lager, for å

opprettholde  normal cellefunksjon.

ASEA er god for alle som ønsker:
GOD HELSE, STYRKING AV

KROPPEN, BEDRE PRESTASJONER,
BEDRE HUD, ANTI-ALDRING.

MANGE TOPPIDRETTSUTØVERE
VERDEN OVER BRUKER I DAG ASEA og

RENU28. De rapporterer økt utholdenhet,
raskere restitusjon og færre skader. De

kan trene mer. Det samme opplever den
vanlige mosjonist. Ingen doping, da
molekylene produseres i kroppen. 

De fleste har ikke hørt om Redox

Signalmolekyler (RSM) før, men flere

Nobelpriser har blitt delt ut for oppdagelser

relatert til RSM.

Nobelprisvinner James Watson skrev i 2014

en artikkel i "The Lancet" om sin forskning

på Redox Signalmolekyler.

Studiet av RSM er et av de raskest voksende
forskningsfelt innen helse verden over.

 
Redox Signalmolekyler reduserer oksidativt

stress og styrker immunforsvaret. 

Produktene er sertifisert av BioAgilytix til å

inneholde aktive Redox Signalmolekyler.


